CISUP-projektet er afsluttet ved udgangen af juli 2016. Hvordan gik det ende? Tid
til en debriefing.
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CISUP- projektet “Empowerment of Civil Society Advocating for the Rights of Urban Poor in Siem Reap” er
afsluttet ved udgangen af juli 2016. Projektet startede i maj 2014, i første omgang for 2 år med en
medfinansiering af EU, Human Rights. I dette projekt, har ADDA samarbejdet med den lokale organisation
Legal Aid of Cambodia (LAC).
Formålet med projektet var at styrke civilsamfundet til at advokere for jordrettigheder i sårbare og fattige
by- og bynære områder i Siem Reap, for at de kan få adgang til jord og derved forbedre deres levebrød.

CISUP- projektet lukkes ved en stor ceremoni, bl.a. med deltagelse af ADDAs projektkoordinator i
Cambodia, Kjeld Vodder Nielsen.
Spørgsmålet om jordrettigheder er ofte samtidig både en årsag til og en konsekvens af fattigdom. Prisen på
jord i storbyen Siem Reap er høj. Jord, der er tilgængelige for de fattigste, er de steder, der ikke er
"godkendt" af myndighederne, hvor jorden er billigere. F.eks. slår mange nye tilflyttere i Siem Reap sig ned
på "ubrugt" offentlig jord (dæmninger og veje) med risiko for blive sat på gaden, når projekter i den
offentlige udviklingssektor starter. Eller de bosætter sig i restriktive områder, såsom Angkor Arkæologiske
Park (nationalparkområde i Siem Reap), hvor jordoverførsler og husbyggerier er strengt reguleret eller
endda forbudt.
I dette område har selv ” langtids- lovlige" beboere skrøbelige jordrettigheder, fordi de ikke anmoder om et
officielt jordskøde. De ved ikke, hvordan man gør. Desuden er fattige landsbyboere, som er ramt af
konflikter om jord, bange for at rejse sager mod velhavende eller magtfulde mennesker eller virksomheder,
fordi de ikke kender deres rettigheder, eller ikke har tillid til de lokale myndigheder.
Når folk ikke er sikre på deres fremtid på et sted, er de tilbageholdende med at investere tid og penge til at

forbedre deres boliger og levevilkår. De bliver ikke set som positive kræfter i lokal udvikling, men bliver
snarere betragtet som en byrde af de lokale myndigheder, og de har ikke gavn af offentlige tjenester.
Hvad gjorde vi?
ADDA og LAC har arbejdet med selvhjælpsgruppemedlemmer og landsbyboere i syv kommuner, som er
ramt af forskellige jordudfordringer, og målet har været at forbedre deres jordrettigheder og tilskynde til
engagement i lokale udviklingsprocesser.
For at opmuntre folk til at blive aktører for forandring har projektet gennemført kurser, coaching,
rådgivning og facilitering ud fra tre mottoer: "Kend dine (jord) rettigheder", "Udbyg lederskabs- og
forvaltningskapacitet" og "Engager dig i fortalervirksomhed og partnerskaber".
Hvad er opnået?
Et stort antal landsbyboere er blevet bedre til at forstå deres jordproblematik omkring ejerskab, og hvordan
de lovligt kan forbedre deres situation på kort og mellemlangt sigt. Mere end 1000 landsbyboere- et flertal
af medlemmerne i de eksisterende selvhjælpsgrupper - er frivilligt samlet i landsbysammenslutninger, der
er registreret på kommunalt niveau for at forene kræfterne, definere og gennemføre kommunale
udviklingsplaner og jordstrategiske planer.
Landsbysammenslutningerne i Angkor Archeological Park har udarbejdet en fælles anmodning om skøde på
deres jord. De henvendte sig til højtstående embedsmænd og bad dem om at gribe ind for at løse
konflikterne om jord og jordrettigheder. Det handlede om at få etableret en samarbejdsplan med
myndighederne om retfærdig genhusning af de ulovlige bosættelser i nationalparken. Procedurer og
forhandlinger blev iværksat i løbet af projektet, og der kom en positiv dialog mellem myndighederne og
bosættelserne.

Der er opnået mange andre resultater i projektet for lokale selvhjælpsgrupper samt
landbysammenslutningerne. Opsparingen er øget fra USD 44.000 USD til mere end 80.000 USD på to år;
selvhjælpsgrupperne og sammenslutningerne har lagt kræfter i deltagelse i lokale planlægningsprocesser
gennem ´soft advocacy´, det vi kalder ”blød fortalervirksomhed”, hvor man ikke opsøger at skabe
konflikter, men finder løsninger vha. god forberedelse og kendskab til rettigheder. Dette er foregået i
Offentligt Forum (Public Forum) og ved månedlige kommunale møder, ligesom der er bygget partnerskaber
med andre NGO´er og projekter. Det har resulteret i færdiggørelse af 27 lokale udviklingsprojekter, og
andre 57 er i gang ud af de 114 projekter, som sammenslutningerne har prioriteret.
Hvad sker der nu?
Projektet sluttede officielt med en stor afsluttende workshop i midten af juli 2016, med tilstedeværelsen af
ADDA, EU-projektleder og kommunale myndigheder m.fl., og projektet blev rost for de opnåede resultater.
Selvhjælpsgrupperne opererer nu på egen hånd, de holder deres møder og styrer deres låne-/sparekasser,
og de bidrager til sammenslutningernes administrative omkostninger. Sammenslutningerne varetager
fortsat medlemmernes interesser på kommunalt og provins niveau, de yder teknisk støtte til
selvhjælpsgrupperne efter behov og følger op på gennemførelsen af deres planer med nye partnere. De 6
sammenslutninger mødes regelmæssigt for at udveksle erfaringer, observere fremskridt og lære af
hinanden. Ændringer er på rette vej!
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