
ADDA er en dansk NGO, der arbejder med landbrugsud-

vikling i Asien og Afrika. ADDA blev stiftet i 1994 for at 

imødekomme behovet for udvikling inden for landbrug 

i Sydøstasien, og foreningen har siden da gennemført 

mange udviklingsprojekter for at fremme et bæredygtigt 

landbrug i Vietnam, Cambodia og Tanzania. 

ADDAs primære metode til udvikling af landbruget er 

markskoler (Farmer Field Schools), en deltagerorienteret 

arbejdsmetode, hvor bønderne aktivt deltager i under-

visningen og finder løsninger på problemer i fællesskab. 

Formålet med markskolerne er at lære bønderne effek-

tive metoder til at forbedre deres produktion og derved 

deres levestandard. 

Efter markskolernes afslutning opfordrer ADDA landsby-

beboerne til at danne låne/spare selvhjælpsgrupper og 

andelsforeninger. Den enkelte bonde kan spare op og 

låne til investeringer, og fællesskabet kan overkomme 

større investeringer, som f.eks. risbanker og brønde. 

Disse mindre udviklingsprojekter i landsbyerne kan opnå 

støtte gennem ADDAs indsamlinger. 

Som en naturlig følge af de succesfulde markskoler har 

ADDA i de senere år støttet civilsamfundets udvikling i 

de fattige landområder gennem projekter, som handler 

om juridiske rettigheder og fortalervirksomhed. 

Alt sammen via en af hjørnestenene i ADDAs vision: 

Fremme af samarbejdet mellem landsbybeboere, lokale 

organisationer og myndigheder - som betyder, at ADDAs 

hjælp forbliver på stedet, når projekterne er slut. Det er 

det, vi hos ADDA kalder Ægte Hjælp til Selvhjælp.

SÅDAN 
ARBEJDER 
ADDA

Fortalervirksomhed har vist sig at være et effektivt red-

skab til at hjælpe landsbybeboerne. Medlemmer af selv-

hjælpsgrupperne – samt lokale beslutningstagere i de små 

samfund - undervises i grundlæggende retsprincipper, 

herunder ejendomsret, og de lærer at tale for deres egen 

sag i lokalsamfundene. Mange fremtrædende medlemmer 

af grupperne tager fortalervirksomhed til sig og lærer sig, 

hvordan de effektivt kan udtrykke egne synspunkter og 

holdninger og øve indflydelse på lokalpolitiske prioriteringer 

ved aktiv deltagelse i offentlige møder. 

ADDA HJÆLPER MED AT MODVIRKE 
KLIMAFORANDRINGER I VIETNAM 
ADDAs projekt i Vietnam, CEMI (Klimaforandringer og Etniske Minoriteter i det 

nordlige Vietnam) fokuserer på dyrkning af afgrøder, hvor der tages hensyn 

til de forandrede klimabetingelser. Der dyrkes almindelige landbrugsafgrøder 

helt op på bjergtoppene, hvor der tidligere var skov. 

På bjergskråningerne dyrkes majs som hovedafgrøde, mellem majsplanterne 

dyrkes sojabønner, og med en passende afstand på skråningerne, er der 

bælter med græs, som bruges som foder til bøfler, kvæg og geder.

PORTO
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FORTALERVIRKSOMHED VIRKER 
TIL AT LØSE KONFLIKTER



DE KAN SELV, 
HVIS DE FÅR EN HÅND

- hjælp fattige bønder til at 
forbedre deres levevilkår 

ADDAS HOVEDFORMÅL
 At fremme landbefolkningers levevilkår gennem introduktion af 

 nye og mere bæredygtige dyrknings- og produktionsmetoder

 At forbedre selvforsyningsgraden for de fattigste dele af befolkningen

 At følge princippet ” hjælp til selvhjælp”, som skal udmøntes gennem 

 målrettet kapacitetsudvikling af lokale samarbejdspartnere fx lokale 

 landboforeninger

 At øge indflydelse i civilsamfundet gennem fortalervirksomhed og 

 fx opnå forbedrede jordrettigheder

ADDA 

Agricultural Development Denmark Asia

Nørrebrogade 52 C - 2. tv.

T   +45 2447 1307

 2200 København N.

Danmark

E   adda@adda.dk

Læs mere om ADDA på/ 

www.adda.dk

Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Følg også ADDA´s  indlæg på Facebook

BLIV MEDLEM AF ADDA
Som medlem af ADDA er du med til at støtte fattige landbefolkninger i 
Vietnam, Cambodia og Tanzania. Du vil modtage vores medlemsblad ‘News & 
Views’ to gange årligt og blive inviteret til forskellige møder og arrangementer. 
I det hele taget bliver du beriget med glæden ved at hjælpe, og du får en viden 
om livsvilkårene hos medmennesker, der lever med store udfordringer i 
fattige egne af verden. Har du tid og lyst, kan du også engagere dig i 
foreningens arbejde. 

Med et medlemskab er du med til at sikre den folkelige forankring i Danmark 

samt udbrede kendskabet til en dansk NGO (ikke statslig interesseorganisation). 

De gode resultater er værd at fortælle om til venner, familie og kolleger!

Medlemskabet kan til enhver tid opsiges ved skriftlig henvendelse til sekretariatet.

Du kan blive medlem via; www.adda.dk, e-mail adda@adda.dk eller ved at indsende 

denne formular udfyldt til ADDA, Nørrebrogade 52 C, 2. tv., 2200 København N.  

ÅRLIGT MEDLEMSKONTINGENT

 Almindeligt/ 100 kr.      Firma/ 500 kr.

 Familie/ 150 kr.      Studerende/pensionist/ 50 kr.

Navn  

Adresse  

Telefon 

Email  


