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ADDAs igangværende projekter

I 2016 blev flere projekter startet op: Et CISU- finansieret økoprojekt i Vietnam, samt CISOM, fase II i Cambodia, og så har vi
startet to mindre projekter i Tanzania.
Vi har afsluttet fire projekter: CISOM, fase I, CISUP i Cambodia,
NADO in Focus i Tanzania samt FIGNAHB i Vietnam.

ADDA fortsætter ufortrødent med det lange træk med at skrive
projektansøgninger.
Her er oversigten over hvilke projekter, der er i gang i øjeblikket,
samt hvem der finansierer dem. I de fleste projekter inkluderer
budgettet ca. 5 – 10 % egenfinansiering, der dækkes af ADDA og
partnerne.
Læs mere om de enkelte projekter på www.adda.dk

Projekt

Periode

Land

CISOM, fase II:
Styrkelse af civilsamfundet i
Oddar Meanchay

03.2016-03.2019

Cambodia

5.000.000 kr
CISU

COCIS:
Andelsforeninger og civilsamfundsud- 01.2014 - 06.2017
vikling i Siem Reap.

Cambodia

4.300.000 kr.
CISU

Contract Farming:
Juridisk bistand til kontrakt landbrug

01.2015 – 12.2017

Vietnam

4.968.000 kr.
CISU

CEMI:
Klimaforandringer og etniske minoriteter i det nordlige Vietnam

07.2014 – 06.2017

Vietnam

4.544.852 kr.
CISU

VN Organic
Fremme af økologisk landbrug

04.2016 - 03.2019

Vietnam

3.783.200 kr
CISU

07.2016 – 04.2017

Tanzania

200.000 kr.
CISU

10.2016 – 01.2017
Sunflower cluster development for
organic certification and international export.

Tanzania

171.702 kr.
Local Investment Climate
(LIC), Tanzania

Tanzania

Ansøgning godkendt
Kontrakt mangler

ADDA-ADP partnership building
for future interventions.

AMDT:
Agricultural Markets
Development Trust

04.2017-12.2020

News & Views udsendes til ADDAs medlemmer to gange om året. Tidligere numre
kan ses på ADDAs hjemmeside.

ADDAs yngste medlem, Frederik Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen,
Newslængst
& Views
Redaktør
News
Views nr. 33: til ADDA har været
der af
som
en af&initiativtagerne
med/ iAgricultural
foreningen.
Denmark
Asia
Tove Bang og Povl Nørgaard Som det ses er derDevelopment
meget spændende
at fortælle!
Forsidefoto: Mr. Heng Boty og hans familie bruger vand fra den nye brønd
til badning og til jordbruget. Foto: Yun Sinang
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Budget ca. (DKK)

- financieret af

ADDAs adresse:
ADDA
Nørrebrogade 52c, 2.tv.
2200 København N
Telefon 24 47 13 07
Mail: adda@adda.dk
www.adda.dk
Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S

Kilde: Adda

Hvert eneste år arbejder ADDA med at søge midler til nye projekter ved DANIDA, danske CISU, EU og andre offentlige donorer. Samtidig har ADDA øget indsatsen for også at få private fonde/donorer til at støtte ADDAs projekter.

En arbejdsstund i Lai Chau, Vietnam. Foto: Thuang

Rigdom og viljen til udvikling
LEDER
Af Søren Thorndal Jørgensen,
formand for ADDA

For første gang i 183 år har staten Danmark
ingen valutagæld til udlandet. En historisk
begivenhed, udtaler folk; Ja, det er vigtigt
at have orden i sin økonomi. Der er vist ingen tvivl om, at der er skabt enorm rigdom i
Danmark gennem tiden
Vi har en stor arbejdsvilje, og med den koblet sammen med politisk stabilitet og et
gunstigt klima for landbrug, har vi formået at skabe et lille rigt samfund, hvor der er
overskud til at bekymre sig om alle de personer, der ikke har det så godt. Også for de
mange fattige mennesker rundt om i verden.
Desværre er viljen til at hjælpe andre blevet mindre de seneste år. Nedskæringer på
bistand til ulande klæder ikke et land som
Danmark med en bundsolid økonomi. For
hvis ikke vi skal hjælpe, hvem skal så? Jeg
må drage den konklusion, at viljen til at
yde og skabe en positiv udvikling for andre åbenbart ikke hænger sammen med

ens egen situation. For tiden opfattes vores
samfundsform som under pres, mere end
den vel egentlig er. Det har afstedkommet
en frygtdagsorden, som driver ikke-rationelle politiske beslutninger baseret på følelser. Det danner et momentum for holdninger som for eksempel ”vi må hellere være
ekstra sikre”. Den form for logik har den
modsatte effekt, nemlig at investeringer i
international udvikling reduceres og dermed
bliver ”kagen”, som skal deles, ikke større.
Herved skabes frustrationer og spændinger,
og så er det jo at det bliver tragikomisk, når
selv samme frygtdagsorden bliver kimen til
den udvikling, som selv samme dagsorden
frygter. Vi må kunne gøre det bedre!

ADDA vil bæredygtig udvikling.
ADDA arbejder på at skabe en bæredygtig udvikling for de mange organisationer
og mennesker, der indgår i vores samarbejde. Det kræver ikke en doktorgrad at gennemskue, at vores livsstil i vesten ikke kan
kopieres til resten af verden, uden at det går
helt galt. Vi er for øvrigt også nødt til snarest at ændre vores egen adfærd, for ellers
løber jorden tør for ressourcer.

Er det så overhovedet muligt at udvikle et
samfund og ikke samtidig slide kloden tynd
i jagten på ressourcer? I ADDA mener vi, at
der er en klar mulighed. Dog er vi nok nød
til at omstille vores eget vækstsamfund til et
mere hvile-i-sig-selv samfund. I ADDA arbejder vi meget med projekter, hvor landmænd lærer at skabe et udkomme til familien og så have en lille smule ekstra, som
kan sælges. Det giver nærhed og sikkerhed, uden at landmanden tvinges til massive gældsforpligtelser og al den usikkerhed,
det giver. For den lille bonde gælder samme
vilkår som for lille Danmark, nemlig at det
er svært at være lille i en globaliseret verden, men det er endnu sværere, hvis man
som lille også slæber rundt på en kæmpe
gæld. Basen skal være i orden, og herefter
kan positiv forandring igangsættes.
Viljen til udvikling må genfødes. Vi har rigdommen og den nødvendige viden, nu må
det hele bringes i spil.
I ADDA er vi klar – nu mere end nogensinde før.
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Ny dansk udviklingsstrategi
- samme mål og solide arbejde hos ADDA
Af Arafa Khatib,
ADDAs projektkoordinator i Vietnam
Foto: ADDA VN

ADDAs arbejde kobler FN’s 17 Verdensmål, de såkaldte SDG’er – Sustainable
Development Goals. De mål er udgangspunktet for den udviklingsstrategi, som
Folketinget vedtog i januar.
FN´s 17 verdensmål har 169 delmål, samt
en lang række indikatorer for arbejdet med
at skabe mere lighed og give bedre muligheder for alle. ADDA´s arbejde har direkte tilknytning til mange af målene. Ligesom
2015-målene, så har de nye verdensmål
fortsat fokus på fattigdomsbekæmpelse og
miljø, samt økonomisk- og social udvikling.
Selv om ADDA´s arbejde er vidtspændende, så holder vi fokus på foreningens mål:
At arbejde for fremme af selvforsyningsgraden og forbedre de økonomiske vilkår for
de fattigste dele af landbefolkninger i udviklingslandene.
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ADDAs og samarbejdspartnernes
arbejde for Verdensmål 1
Verdensmål nr. 1: Afskaf fattigdom. ADDA
arbejder direkte med fattige landbefolkninger, småbrug og subsistenslandmænd og bidrager hermed til at udrydde ekstrem fattigdom i nogle af de fjerneste områder i
Cambodia, Vietnam og Tanzania. Desuden
arbejder vi med fortalervirksomhed, en indsats der skal give landmændene og organisationer redskaber til at advokere for bedre rettigheder og vilkår over for deres lokale
myndigheder.

Verdensmål 10 - Mindre Ulighed
ADDA´s målrettede indsats for de fattigste dele af befolkningerne i Cambodia, Vietnam og Tanzania bidrager til at mindske
uligheden i samfundene. Vi træner landmænd i at bruge bedre og mere bæredygtige
dyrkningsmetoder, som for eksempel The
System Rice Intensification (SRI), som omhandler dyrkningsmetoder baseret på øko-

logisk risdyrkning - systemer, der er tilpasset klimaforandringer. Og resultaterne er
synlige. Vi ser at markudbytterne stiger betydeligt, og det fremmer indkomsterne positivt. I vores arbejde lægger vi vægt på at
undervisningsmetoderne er deltagerorienterede, så alle kan deltage på lige fod, uanset køn og uddannelsesniveau. Det betyder, at selv de mest sårbare og uuddannede
landbrugere kan deltage og modtage undervisning.

Fokus på Verdensmål 13 i Vietnam
- Klima Indsats
I Vietnam har vi med støtte fra Civilsamfund i Udvikling (CISU) gennem projektet Climate Change and Ethnic Minorities
haft fokus på Verdensmål 13, - Klima indsats. Under dette mål arbejder vi på at styrke småbrugenes modstandskraft og dygtiggøre dem til at klimatilpasse landbrugene.
For fattige småbønder har klimaforandringer direkte negative konsekvenser. F.eks.

En lokal træner i Dien Bien provinsen har bønderne med i
rismarken for at vise og forklare dem et bestemt vækststadie
hos risplanten.

når vejrforhold bliver ekstreme og fører til
længere perioder med tørke eller oversvømmelser. Når en høst fejler på grund af udsving i vejrforhold, så går det ud over fødevaresikkerheden. Nogle af de afgrøder, som
småbønderne dyrker, har kun éen sæson, så
familier er derfor naturligt afhængige af en
god høst og samtidig meget sårbar, hvis den
fejler. Denne sårbarhed øges jo fattigere familien er.
I Nordvietnam hører de etniske minoriteter
til blandt de fattigste, og derfor har de været målgruppen for vores projekter. Lokalsamfundene har ved repræsentation af bondegrupper fået bedre adgang til oplysninger
om lokale og nationale klimapolitikker. Der
har været afholdt oplysningsaktiviteter i
form af kurser, workshops og seminarer for
at fremme forståelse for lokale klimaplaner og klimapolitik. Gennem dialog-møder har lokalsamfundene haft mulighed for
at komme i kontakt med lokale myndigheder. Dette har været et meget vigtigt skridt
for bønderne i retning af at få indflydelse på
klimapolitikken på lokalt plan.
ADDA fortsætter sit solide arbejde sammen

med vores partnere i ulande. På den måde
yder vi vores bidrag til at realisere FN´s
Verdensmål. Vores overordnede mål er at
bekæmpe fattigdom og ulighed i de lande,
vi arbejder i.

SRI
klasseundervisning.

Gruppearbejde og nærstudering af planterne.
FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 og gælder frem til 2030.
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Brønde og risbanker

forbedrer bøndernes levestandard i fjerne landområder

Mr. Heng Boty og hans familie henter vand fra ringbrønden til badning og jordbrug.

Tekst og foto af Yun Sinang,
Projektleder i CISOM, ADDA Cambodia

ADDA lancerede i 2013 et CISOM
projekt i Oddar Meanchey- en af de
landlige fjerne provinser i Cambodia
og tæt ved den nordlige grænse til
Thailand. Området var i sin tid den sidste højborg for Khmer Rouge-regimet,
så de fleste arealer er fortsat dækket
af landminer.
Oddar Meanchey har efter Khmer Rouge
regimets ophør fået skovrydning som et alvorligt problem. Det skyldes Development
Companies, selvstændige landbrugs- og industrivirksomheder, som har fået økonomisk støtte til at fælde skoven. Den skov
var for de fleste bønder deres levebrød, og
de var afhængige af skovens forekomster af
naturlige produkter og biprodukter samt af
landbrug. Med støtte fra militæret blev bøn6

dernes jord overgivet til disse development
virksomhederne - bønderne mistede deres
jord og fattigdommen fortsætter.
Resultaterne i CISOM- projektet (Empowerment of Civil Society in Oddar Meanchey) viser nu, at bønderne har fået gode
muligheder for at deltage i projektets selvhjælpsgrupper og landbrugskooperativer.
Via projektets aktiviteter lærer de nye landbrugsteknikker og om forretningsudvikling
og ”fortalervirksomhed”. Bønderne opnår
at kunne øge deres levestandard via landbrugsdriften, og de kan søge og opnå støtte fra regeringen gennem den organiserede
fortalervirksomhed. Alt i alt betyder forbedringerne, at bønderne kan dyrke deres jordlodder på en moderne og mere udbytterig
måde. Folk har fået deres gamle jord tilbage, og de kan igen bruge den til landbrugsformål.

Adgang til vand og sikker opbevaring af ris gavner på mange måder
Et mindre udviklingsprojekt (Community
Development Project, CDP), som også hører under CISOM, har fokus på oprettelse af
brønde og risbanker. Det har i høj grad bidraget til at øge bøndernes udkomme. Før
projektet var Cambodias gamle vandingssystem ikke blevet moderniseret, så der har
manglet adgang til rent vand i mange landområder. Derudover har klimaforandringer forringet levevilkårene mange steder
på denne planet – også i Cambodia. Især i
den lange tørketid, op til seks - syv måneder
(november til maj), er bøndernes vilkår forringet. En anden årsag er, at bønderne ikke
har råd til at finansiere etableringen af brønde. Alt i alt fører mangel på vand til, at befolkningens forsyning med fødevarer fortsat er usikker.
Siden bønderne har fået støtte til at etable-

re brønde, renovere vandreservoirer og bygge risbanker, kan vi nu også se, at de bruger vandet til deres haver og til at opdrætte
kyllinger.
Endvidere kan de låne ris af CDP-projektet,
så deres madforsyning bliver bedre sikret.
Det er meget billigere at låne ris af projektet end at optage et lån hos en forretningsmand. Det betyder, at projektet gør det muligt for bønderne at reducere deres gæld
til det private erhvervsliv. Når risbankerne
yder lån, støtter de direkte selvhjælpsgrupperne (SHG) , da der er en lille rente på rislånene, som kan bruges til administrationen
af SHG.
Regeringens midler til at finansiere udvikling af landdistrikterne er ret begrænsede, så CDP-projektet har indtil nu spillet
en vigtig rolle ved at supplere regeringens
egne initiativer.

Mange mennesker opnår et løft i
levestandard

CISOM projektets ansatte oplever
stor tilfredshed

Det konkrete resultat er, at 42 CDP-projekter er etableret med succes. Det drejer sig
om 31 ringbrønde, renovering af 2 vandreservoirer og 9 risbanker. Det gavner i alt
3.902 bønder/914 familier.
Vandforsyningen fra de 31 brønde og de 2
vandreservoirer når ikke kun frem til medlemmerne af selvhjælpsgrupperne, men bruges også i det nærliggende samfund i sin
helhed. Det er anslået, at etableringen af 31
brønde og 2 vandreservoirer gavner op til
2.242 modtagere fordelt på 536 familier.
Desuden gavner de 9 risbanker op 1.660
modtagere fordelt på 378 familier.
De berørte bønder udtrykker altid deres tilfredshed med ris- og vandprojekterne. Initiativerne betyder, at der er bygget bro over
tørketidens fødevare- og vandmangel mellem høstsæsonen og plantesæsonen.

CISOM projektets ansatte oplever stor tilfredshed blandt bønderne med CDP- projektets mindre udviklingsprojekter i form af
brønde og risbanker.
Eksempelvis kan nævnes Mr. Heng Boty fra
Phaaung Village, som siger: „Vandforsyningen fra ringbrønden gør det nu muligt for
mig og mine naboer at dyrke afgrøder hele
året til vores eget forbrug og til salg. Jeg er
meget tilfreds med projektet. Jeg vil have
nok mad til hele året, efter at jeg har deltaget i projektet“.
Og Fru Kong Rin fra Osralao Village udtrykker sin oprigtige tak til projektet: „Jeg
er meget tilfreds med risbanker, da jeg kan
få nok ris til vores eget forbrug. Derudover
kan risen hindre madmangel, hvis min gård
bliver ramt af negative påvirkninger fra klimaændringer“.

Bønderne i Osralao landsbyen vejer ris foran deres risbank.
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Brønde lindrer kvindernes arbejdsbyrder
Tekst og foto af Yun Sinang,
Projektleder i ADDA Cambodia

I Svay Pok landsbyen - en af de 9
landsbyer (16 selvhjælpsgrupper)
i COSIS-projektet i Kouk Thlok Leu
kommune, Chikreng District, Siem
Reap, har ADDA har hjulpet beboerne
med at etablere brønde.
Tidligere havde beboerne i denne landsby,
som i så mange andre landsbyer, ikke adgang til rent vand i tørketiden. De måtte bruge en masse tid på at hente vand langvejs
fra. Grundvandsspejlet ligger i dette områ-

de meget dybt, så der må bygges specielle
brønde og bruges særlige vandrør. Den udgift har landsbyboerne ikke haft råd til alene, så hjælpen fra ADDA var kærkommen.
Initiativet startede med drøftelser i SHG udvalget og med gruppernes medlemmer for at
finde løsninger på vandmanglen. De skrev
en ansøgning til NGO’er, der arbejder inden for deres område, herunder også ADDA
/ READA, om at støtte dem med materialer
til at etablere brønde. ADDA besvarede anmodningen positivt og 3 brønde blev bygget
til 3 fattige husholdninger / SHG medlemmer i denne landsby. Brøndene bliver derudover også brugt af landsbyboerne fra 4 an-

Fru Oun Ya, 35 år gammel, og fra en familie på 4, herunder to kvinder siger: ”Jeg
plejede hver dag at hente vand 5 km fra
vores hus. Det var det svært for mig, fordi
jeg har små børn. Jeg kunne kun hente
brugsvand – ikke til dyr. Nu er der vand til
mine 5 grise, høns og nogle grøntsager og
12 familier er glade for at bruge brønden“.
dre landsbyer (3 i kommunen, én uden for).
Pengene stammmer fra ADDAs indsamling
i Danmark.
ADDA-READA har siden støttet med bygningen af 43 brønde herunder 24 brønde i
Chikreng distriktet.

Ms Rin Ky, 32 år og medlem af en familie på 6, heraf to kvinder, siger: ”Jeg er meget glad for at have fået denne brønd. Nu vil jeg plante
krøllet vand-pileurt og aubergine, og jeg kan opdrætte kyllinger, grise og kvæg. Tidligere måtte jeg gå 2 km fra mit hjem for at få vand, og vi
kunne kun hente vand til husholdningen. I den tørre sæson kunne jeg ikke gøre noget for at støtte min familie. Omkring 65 familier fra landsbyen og fra 2 omkringliggende landsbyer kommer til at få stor nytte af denne brønd.”
Ms Phouk Vonn, 43 år
gammel fra en familie på
7 medlemmer, herunder 2
kvinder, siger: ”Den nye brønd
har ændret både mit og min
families liv og livet for mine
10 nabo familier. Vi kan bruge
vand til husholdningen, til
dyr og til grøntsags dyrkning.
Tidligere kunne vi ikke have
disse aktiviteter ”.
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Fantastisk år for Siem Reap
Tekst og foto af Pich Sophin,
Projektleder, ADDA Cambodia

2016 var et fantastisk år for udviklingen af landbrugs- andelsforeninger i
Siem Reap!
ADDA-READA´s støtte til 10 andelsforeninger (Agricultural Cooperatives,
AC) i Siem Reap giver gode resultater.
De 10 andelsforeninger organiserede deres
årlige generalforsamling i begyndelsen af det
nye år, og her blev deres resultater for 2016
præsenteret foran deres medlemmer, deres
forretningsplan for 2017 blev udviklet og intern struktur og regler blev gennemgået.
De 10 AC’s Kantraing Balang Raksmey Satrey
Samaki, Kantraing Kommune, Prasat Bakong
District kan rapportere en enestående stigning
i antallet af aktier, kapital og medlemmer. Selskabet blev etableret i 2014 med 56 medlemmer, 101 aktier og en kapital på USD 1.332.

I begyndelsen af 2016 var antallet af medlemmer øget op til 83 (67 kvinder), med
238 aktier og den samlede kapital- herunder et lån fra ADDA - READA - var på USD
9.048. (Total egenkapital er på USD 3.865).
I begyndelsen af 2017 er der 232 medlemmer (198 kvinder), 1.028 aktier og den samlede kapital inklusive lån fra andre finansielle kilder udgør USD 35.764 (den samlede
egenkapital er USD 20,376). (1 aktie = 12,5
USD). Andelsforeningerne tiltrækker flere
og flere landsbyboeres opmærksomhed og
medlemskab, og udviklingen ser lovende ud.

En særligt udvalgt andelsforening
deltager i en landsdækkende
konkurrence
Særlig en AC klarer sig godt: Roluos Meanchey Raksmey Satrey Angkor Agricultural Cooperative, i Prasat Bakong District.
Den er blevet udvalgt af Department in Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) blandt 46 AC´er i Siem Reap for

Generalforsamling 2016 i Rolous Meanchey Raksmey Satrey
Angkor. På billedet ses artiklens forfatter, Pich Sophin i samtale med
ADDAs Projektkoordinator i Cambodia, Kjeld Vodder Nielsen.

AC medlemmer stemmer
under generalforsamlingen 2016
i Kantraing. Foto: Pich Sophin
at deltage i den nationale konkurrence om
AC ledelse og styring. 25 andelsselskaber,
der hver repræsenterer en provins, deltager i
konkurrencen.
Konkurrencen består af tre faser:
Trin 1: Mundtlige forespørgsler, juryer stiller spørgsmål relateret til den cambodianske
lov om AC´er, struktur, aktieudbytte, økonomistyring, formueforvaltning, antal aktier
og medlemmer. 10 AC´er ud af 25 bliver udvalgt til næste trin.
Trin 2: Markbesøg hos AC´erne. Kun 5
AC´er vil blive udvalgt til den endelige evaluering ud af de 10 AC´er, som er besøgt.
Trin 3: Konkurrencen afsluttes hos ministeriet, hvor den endelige scoring på AC ledelse og
forvaltning (fra 1 til 5), vil blive annonceret.
ADDA og READA er meget stolte af denne AC kommite, som kun består af kvinder!
De konkurrerer mod de store fisk”, det bliver ikke let, men de vil lære en masse i løbet
af processen.

De stolte kvinder i AC´en Rolous Meanchey Raksmey ved den
nationale MAFF konkurrence for andelsforeninger.
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ADDA i Myanmar?

Tekst og foto af Helge Brunse
Senior konsulent i ADDA

Myanmar er et land i forandring - med
mange muligheder og en høj økonomisk vækst på over 8 pct. i 2016, men
det står også med mange udfordringer. Det er et af de fattigste og mindst
udviklede lande i Asien.
Danmark har gennem mange år støttet de
demokratiske kræfter i Myanmar og ydet
humanitær bistand til de mange flygtninge og internt fordrevne i landets grænseområder. Ved at gøre landet til et prioritetsland har Danmark bekræftet sin støtte til
den igangværende ambitiøse og langsigtede
overgangsproces.
ADDAs konsulenter har de senere år haft
flere spændende konsulentopgaver i Myan-

mar, og der kommer flere til fremover, fordi der er fuldt tryk på bistanden til landet.
Vores første opgave var i 2013 hvor jeg,
sammen med et hold af internationale eksperter, var med til at udforme en 5 års udviklingsplan for et område omkring Inley
søen i Shan staten i den centrale del af landet. Søen er kendetegnet ved, at der dyrkes
store mængder tomater på flydende bede
i søen, men der er desværre ingen kontrol
med forbruget af farlige pesticider. Både
DDT (75%) og Parathion anvendes i store
mængder, hvilket har medført synlige forureningsproblemer.

Om NOAC projektet
Nu er der forhandlinger i gang om at ansætte en af ADDAs konsulenter til at indgå
i et team, som skal forbedre dyrkningsvilkårene for bønderne og miljøet omkring søen.

Vi bidrager på et igangværende projekt
(2016-2019) i Chin regionen i den vestlige del af landet . Det har til formål at forbedre ernæringsbetingelserne, især for børn.
ADDA´s partner MIID står for projektet
NOAC, som skal forbedre regionens landbrugskonsulenttjeneste. Regionen Chin er
en af de mindst udviklede i landet. Området er bjergrigt, og der er meget dårlig infrastruktur. En stor del af økonomien kommer fra migranter, som sender penge hjem
til familierne fra deres arbejdsophold i andre lande.
Til at forbedre situationen og dyrkningsvilkårene for bønderne i 24 landsbyer i Chinregionen introducerer vi ADDAs velkendte
koncept med markskoler (eller Farmer Field
Schools). Det går kort fortalt ud på, at grupper af bønder mødes en gang om ugen på

Fiskerne
på Inley
søen
bruger
benet til
at ro med,
og roning
foregår
stående.

Specielle up-land varianter af ris gror fint på terrasserne i regntiden. Ris er en vigtig
afgrøde, og befolkningen spiser ris tre gange om dagen.
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Markedsadgang og økologisk
landbrugsproduktion i Tanzania

Flydende tomatbede på Inley Søen i
Myanmar. Stolperne holder bedene oppe,
så de ikke synker til bunds. Tomater herfra
køres på lastbiler til hovedstaden Yangon.
demonstrationsmarker eller modelhønsehuse for forbedret ægproduktion. Herefter udfører bønderne de forbedrede produktionsmetoder hjemme på deres egen lille jordlod.
De involverede landsbyer ligger over 2000
m over havet, så der er et køligt klima, og
det giver mulighed for at dyrke typer af
grøntsager, som ellers kun vokser i mere
tempererede egne. Gulerødder vokser godt
her og ligeså jordbær, men bønderne har
ikke kendskab til at dyrke jordbær, som det
ses af nedenstående billede.
Artiklen er forkortet. Læs mere på adda.dk.

Nishant fra VOF, Erik fra ADDA og Mr. Goodluck fra NIRAS inspicerer en solsikkemark.

Tekst og foto af Erik Schiøtz,
ADDAs Projektkoordinator i Tanzania

ADDA Tanzania har siden 2009 arbejdet
med at træne omkring 9000 bønder i produktionsfremmende og bæredygtige produktionsmetoder i Tanzania. For et par år siden meldte chancen sig for at skaffe en stor
mængde bønder adgang til et stabilt marked. Chancen kom i form af en henvendelse fra det Indiske firma Vantage Organic
Foods Ltd (VOF), som har brug for hjælp til
at identificere og indrullere ca. 20.000 småbønder i et certificeringsforløb for økologisk produktion. . Herefter vil VOF opkøbe solsikke og andre olieholdige frøplanter
til forarbejdning og eksport til det internationale marked for dyrefoder i Europa, USA,
Canada og Japan. I dyrkningssæsonen 2015
– 2016 lykkedes det ADDA og VOF i fællesskab at registrere og få certificeret 4.348
bønder. I december 2016, samt januar 2017

fik vi organiseret den første træning af de registrerede bønder i de vigtigste økologiske
principper samt kompostproduktion og produktion af økologiske plantebeskyttelsesmidler. Derudover har vi indtil 1. april fået
registreret yderligere 5.500 bønder.
Den første træning blev udført med finansiering via en lille bevilling fra et lokalt DANIDA- fondet projekt implementeret af konsulentfirmaet NIRAS i Dodoma- regionen og
en lille CISU/DANIDA bevilling i Mbeyaregionen. Sideløbende har ADDA Tanzania arbejdet på at opnå en større bevilling på
ca. 15 millioner kroner over 3 år fra en lokal fond i Tanzania til træning af de forventede 20.000 småbønder. Vores ansøgning er
blevet godkendt, og vi forventer den endelige kontrakt meget snart .Målsætningen med
projektet er at opnå at træne 20.000 småbønder i forbedret økologisk landbrug med
salg til det internationale marked via VOF.

Nyt fra sekretariatet
Kål gror fint i denne højde, men jordbærrene er for små. Vi prøver at finde nogle
bedre varieteter – og så skal der vandes
noget mere.

Dette forårsnummer af News & Views udkommer med nogle forfriskende ændringer
i layoutet. Vi håber fornyelsen falder i jeres smag. Den er sat i vej af Povl Nørgaard
fra ADDAs bestyrelse, der er kommet med i redaktionen. Velkommen til ham!
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Generalforsamling 2017
ADDAs årlige generalforsamling finder sted

Ma nda g de n 22. maj 20 17 kl . 19 : 30

på Kalø Økologiske Landbrugsskole, Skovrider vej 1, 8410 Rønde
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af ordstyrer og referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Fremlæggelse af indeværende års budget
Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer
Fastlæggelse af medlemsbidrag for følgende kalenderår
Valg til bestyrelsen
• På valg er Ove G. Christensen og Torben Huus Bruun.
• Valg af suppleanter
8. Godkendelse af statsautoriseret revisor, der indstilles af bestyrelsen til godkendelse
9. Eventuelt

Emner og forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen
senest den 15. maj på e-mail til adda@adda.dk.
Forslag med begrundelse kan læses på foreningens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.
Referat af generalforsamlingen offentliggøres på www.adda.dk

Med venlig hilsen
ADDAs bestyrelse

Bliv medlem af ADDA NU!
Som medlem bidrager du til at fattige
bønder i Asien og Afrika forbedrer
deres livsvilkår gennem ADDAs projekter under ADDAs motto: ”Hjælp
til Selvhjælp”. Du får tilsendt to udgaver årligt af ADDAs medlemsblad,
som du sidder med i hånden lige nu.

Desuden kan du følge med i vores
mange projekter ved at tilmelde dig
ADDAs nyhedsmail og følge med på
vores hjemmeside og på Facebook.
Tilmeld dig via www.adda.dk eller
ring 24471307.

Flyttet?

Husk at betale?

Hvis du flytter, får ny e-mail eller telefonnummer, så husk at give os besked
enten via mail, adda@adda.dk eller
tlf. 24471307.

Årligt medlemskontingent:
Alm.................................100 kr.
Familie............................150 kr.
Firma...............................500 kr.
Stud. og pens.....................50 kr.

Har du/I husket at betale medlemskontingent for 2017? Har du ved en forglemmelse ikke betalt dit medlemsbidrag, eller er du i tvivl, så kontakt venligst
sekretariatet på adda@adda.dk eller på tlf. 24471307.
Reg.nr. 9324, kontonr.3245 623703.

