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Linedansen

Af Søren Thorndal Jørgensen,  
formand i ADDA

Verden virker til at være mere og mere 
ude af balance. Fronterne mellem folk 
trækkes hårdt op, og meninger bli-
ver polariserede på stort set alle områ-
der. For og imod debatter bliver ekstre-
me og uden detaljer.  Fakta er således 
et sted man handler ind! I dette såkald-
te postfaktuelle samfund, er det at have 
en mening vigtigere end at vide noget. 
Oplysningstiden er ovre, og vi går mod 
en moderne middelalder. Folk, der op-
når indflydelse, har svært ved at definere 
en retning, da de sjældent har noget på 
hjertet, som de brænder for eller ved no-
get om. Målet for ens stræben bliver ens 
egen personlige succes, og den opgøres 
på ligegyldige parametre som populari-
tet og synlighed. Væk er de store spørgs-
mål, som førhen kunne samle idealister 

og give en retning. Ja, folk som tror på 
en højere sag, som går ud på andet end 
personligt navlepilleri, bliver nærmest 
betragtet som et levn fra en svunden tid. 
Det er en trist retning, og på et eller an-
det tidspunkt må og skal vi vende tilba-
ge til at håndtere hverdagsproblemer, 
der er større end os selv. Der er nok at 
tage fat på.

I ADDA har vi i mange år knoklet for at 
skabe en bæredygtig udvikling for nogle 
af verdens fattigste. Det har givet mas-
ser af resultater, kontakter og erfarin-
ger, som også har understøttet udvikling 
mange andre steder end lige der, hvor 
de blev skabt. Grundlæggende for vo-
res arbejde er tesen om at guide en pro-
ces med selvlæring og kapacitetsopbyg-
ning baseret på faglighed.  I ADDA tror 
vi ikke på hurtige løsninger, og der er in-
gen i ADDA, der har et behov for at bli-

ve kendte. Vi tror på, at en positiv ud-
vikling skabes ved at skubbe mange små 
sten i den rigtige retning. De problemer, 
vi står overfor som samfund, forsvin-
der ikke ved at stikke hovedet i busken 
og dagdrømme. Problemer opstår ikke 
ud af den blå luft og forsvinder aldrig af 
sig selv. Der vil altid være et behov for 
organisationer som ADDA, men vi har 
brug for at løsningsorienterede menne-
sker påskønnes noget mere. Balancen 
mellem egoister og fællesskab skal re-
etableres. Men også mange andre aspek-
ter af livet skal balanceres bedre – det er 
en linedans med livet som snor. Samfun-
det skal forenes gennem fælles visioner 
og hårdt arbejde, for ellers ender vi med 
at blive en fragmenteret suppe af særin-
teresser. Derfor kan jeg kun på det kraf-
tigste opfordre alle interesserede til for-
sat at bakke op om ADDA. 
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ADDAs yngste medlem, Frederik Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen,  
der som en af initiativtagerne til ADDA har været længst med i foreningen. 
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ADDAs igangværende projekter

Projekt Periode Land Budget ca. (DKK) 
- financieret af

CISOM, fase II:  
Styrkelse af civilsamfundet i
Oddar Meanchay

03.2016-13.2018 Cambodia 5.000.000 kr
CISU

COCIS:  
Andelsforeninger og civilsamfundsud-
vikling i Siem Reap.

01.2014 - 06.2017 Cambodia 4.300.000 kr.
CISU

CISUP:
”Empowerment of civil society advo-
cating for the rights of the urban poor 
in Siem Reap”

05.2014 – 07.2016 Cambodia 2.239.000 kr. 
EU/ADDA

Contract Farming:
Juridisk bistand til kontrakt landbrug

01.2015 – 12.2017 Vietnam 4.968.000 kr.
CISU

CEMI:
Klimaforandringer og etniske minori-
teter 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

ADDA-ADP partnership building 
for future interventions.

07.2016 – 04.2017 Tanzania 200.000 kr.
CISU

Sunflower cluster development for 
organic certification and internatio-
nal export.

10.2016 – 01.2017 Tanzania 171.702 kr.
Local Investment Climate 
(LIC), Tanzania

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 pri-
vate donorer til at støtte ADDAs projekter.

I 2016 blev flere projekter startet op: Et CISU- finansieret 
øko- projekt 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 Cam-
bodia, NADO in Focus i Tanzania samt FIGNAHB i Vietnam.  

ADDA fortsætter ufortrødent med det lange træk med at skri-
ve projektansøgninger. 

Her er oversigten over hvilke projekter, der er i gang i øjeblik-
ket, samt hvem der finansierer dem. I de fleste projekter inklu-
derer budgettet ca. 5 – 10 % egenfinansiering, der dækkes af 
ADDA og partnerne. 

Læs mere om de enkelte projekter på www.adda.dk
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Tekst og foto: Helge Brunse, ADDA

I ADDA ved vi, at den indgangsvin-
kel til udviklingsbistand, som vi står 
for, virker godt. Så derfor arbej-
der vi hårdt på at komme i gang i 
Myanmar, fordi behovet er så stort. 

Myanmar har nu i nogle år været et 
dansk programsamarbejdsland, og i AD-
DAs bestyrelse er det bestemt, at vi skal 
arbejde for at bidrage til udviklingen i 
landet, der er et  af de fattigste og mindst 
udviklede lande i Asien. Siden Myanmar 
opnåede uafhængighed, har landet været 
præget af borgerkrig, militærdiktatur og 
undertrykkelse af demokratiske kræfter, 
og det har samtidig isoleret sig fra om-
verdenen. Men på baggrund af den sene-
ste politiske udvikling i Myanmar, er der 
skabt basis for en positiv udvikling.  

ADDA er i færd med at blive godkendt 
som en international organisation i ho-
vedstaden Yangon, ligesom ADDA har 
en adresse her. Ud over samarbejdspart-
neren MIID (Myanmar Institute of Inte-
grated Development), har vi en god kon-
takt til yderligere to lokale NGO’er i 
landet. ADDA har de sidste 3-4 år udført 
nogle konsulentopgaver i samarbejde 
med MIID, og vi har sammen med MIID 
lavet ansøgninger til et par projekter, et 
støttet af EU og et finansieret af DANI-
DA/CISU. Endnu har ADDA ikke fået 

På vej mod et ADDA projekt i Myanmar

positivt tilsagn om projekt, men vi ar-
bejder ufortrødent videre på at få et pro-
jekt igennem i Myanmar. Der er et kæm-
pe behov for udviklingsbistand i specielt 
de etniske områder med relativt isolere-
de minoritetsgrupper, som har ringe ad-
gang til offentlig service. På grund af år-
tiers isolation er de uforberedte på de 
ændringer, som nu finder sted i landet. 
Minoriteterne lider ofte af underernæ-
ring, og ca. 30 % af børnene i det områ-
de i Shan staten, hvor vi planlægger det 
nye projekt, er fejlernærede (tykke ma-
ver). Det er så hjerteskærende at se, men 
vi ved, at vi kan ændre situationen bil-
ligt og effektivt, hvis bare vi får lidt øko-
nomisk støtte. 

Vi har i oktober indleveret en ansøgning 
til et pilotprojekt i den fattige Shan stat i 

Myanmar, til Y’s Men International, Re-
gion Danmark. Håbet er, at et projekt af 
denne art, med bistand fra Y’s Men In-
ternational Region Danmark, vil kunne 
starte en aktiv humanitær, økonomisk, 
miljø- og klimamæssig bæredygtig ud-
vikling hos etniske minoritetsgrupper i 
den sydvestlige del af Shan staten.

Projektet går i korthed ud på at gen-
nemføre et pilotprojekt af 1 års varig-
hed fra juli 2017 til juli 2018. I pilotfa-
sen skal projektformuleringen foretages 
for et 3-4 års udviklingsprojekt: ’Huma-
nitarian and Economic Development of 
Ethnic Minorities in South Shan State 
Myanmar’ (kort: Etnisk Minoritets Pro-
jekt, EMIP). I pilotfasen udformes den 
endelige ’aktions plan’ for projektet, li-
gesom der vil blive skabt kontakt til og 
lavet aftaler med partnere, undervise-
re og lokale projektmodtagere. Modeller 
for træningsplaner og produktionspro-
tokoller for økonomisk og miljømæs-
sig bæredygtig dyrkning af grøntsager 
og andre afgrøder vil ligeledes blive ud-
viklet i pilotfasen. Håbet er at projek-
timplementeringen kan påbegynde med 
gennemførelse af to pilot markskoler i 
grøntsagsproduktion, hvori også ind-
går oplæring i sund ernæring og fortaler-
virksomhed.

Projektområdet i den sydlige del af Shan staten i Myanmar er præget af tørke en del af året, 
og ofte er der lange afstande til en kilde til vand. Her ses nogle unge kvinder, der har vandret 
langt for at hente vand nede fra dalen.

Bonden her viser sine flotte ingefærknolde. 
Ingefær og hvidløg er gode afgrøder, som 
lykkes godt i dette område.
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ØKO, der rykker i Vietnam!

Af Arafa Khatib, ADDAs projektkoor-
dinator i Vietnam
Foto: Nguyen Phi Thuong, ADDA VN 

I sidste nummer kunne vi glædeligt 
fortælle at et nyt økologi-projekt i 
Vietnam blev godkendt og har fået 
bevilling af CISU – Civilsamfund i 
Udvikling. ADDAs tidligere økologi-
projekt ”Udvikling af produktions- og 
marketingstruktur for økologisk jord-
brug” som sluttede i 2012 resulterede 
bl.a. i etablering af Particpatory Gua-
rantee System (PGS) og foreningen 
Vietnam Organic Agriculture Asso-
ciation (VOAA). VOAA har de seneste 
år været gode til at få bragt økologi 
på den politiske dagsorden i Vietnam. 
Med det nye projekt støtter ADDA 
VOAAs arbejde med at fremme økolo-
gisk produktion i Vietnam. 

Projekttitel: ´Strengthening the Fra-
mework for Production and Marke-
ting of Organic Agricultural Products in 
Northern Vietnam´ - kaldet økoprojek-
tet i Vietnam.

Projektets formål
Det er projektets overordnede mål at bi-
drage til en forbedring af fødevaresik-
kerheden for både producenter og for-
brugere. Projektet arbejder med både 
kapacitetsopbygning af VOAA, produk-
tion, fortalervirksomhed og lobbyarbej-
de for fattige etniske minoriteter. Gen-
nem udvidelse af økologisk jordbrug vil 
fattige bønder i landdistrikterne kunne 
drage nytte af de helbredsmæssige for-
dele, der er ved økologiske produkti-
onsmetoder. Metoderne vil samtidig be-
tyde en mere forskelligartet produktion 
og derved en mere sikker indkomst fra 
landbruget. Forbrugere i hovedstadsom-
rådet, samt andre storbyer, vil opleve et 
større udbud af sunde og sikre fødevarer, 
hvilket igen mindsker risikoen for syg-
dom ved indtagelse af usikre (typisk pe-
sticidholdige) fødevarer. 

Stakeholder workshop
Siden vi underskrev samarbejdsaftalen 
med VOAA i april, har projektet været i 
gang med mange aktiviteter. I juni må-
ned blev der afholdt stakeholder work-
shop med stort fremmøde af forskelli-

ge interessenter – fra hele værdikæden: 
bondegrupper og bønder med små land-
brug, større bedrifter, nichebutikker, 
NGOer, repræsentanter fra forskellige 
forskningsinstitutioner og myndigheder 
fra distrikter i Hoa Binh provinsen, hvor 
projektet  samt detailleddet arbejder.  
ADDA præsenterede baggrunden  og de 
nye rammer for projektet. VOAA for-
talte om de nuværende forhold for øko-
logisk landbrug og om væksten i øko-
logisk produktion  i Vietnam. Fra 2010 
til 2015 er det økologiske dyrkningsare-
al fordoblet fra 21.000 hektar til 43.000 
hektar. Der, hvor der er mest fremdrift, 
er i de provinser, hvor der er opbakning 
fra myndighederne. En af udfordringer-
ne er bl.a. politisk opbakning til økolo-
gisk produktion. 

Foruden de indledende oplæg fra ADDA 
og VOAA var der også en række spæn-
dende oplæg fra bl.a distriktsmyndig-
heder, der fortalte om lokale tiltag for 
at udvide og hjælpe små bønder med at 
igangsætte økologisk produktion. En 
økologisk nichebutik fortalte om detail-
handel af økologiske varer og om udfor-

ADDAs projektkoordinator i Vietnam, Arafa Khatib, fortæller om det danske Ø-mærke til Stakeholder Workshoppen d. 6 juni.
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dringer med begrænset udbud af øko-
logiske produkter. Og Bao Chau Farm 
fortalte om deres kvægproduktion og 
diskuterede vigtigheden af et integre-
ret system, når små bønder skal i gang 
med husdyrproduktion. Workshoppens 
anden del bestod af gruppediskussioner, 
hvor deltagerne blev inviteret til at kom-
me med yderligere ideer til forbedring af 
projektprocessen og fokusområder, her-

under hvordan VOAA kan styrke sin po-
sition og være repræsentativ for det øko-
logiske netværk i Vietnam. Der var stor 
opbakning til projektet og netværket fra 
alle. 

Arrangementer
Kort efter projektets opstart arrangere-
de VOAA en stor konference, Organic 
Agriculture in Vietnam, opportunities 

and challenges, med mere end 300 del-
tagere, blandt andet repræsentanter fra 
landbrugsministeriet, ministeriet for vi-
denskab og teknologi, virksomheder, bu-
tikker, ngo’er, lokale myndigheder, pro-
ducenter herunder bondekooperativer og 
øko-grupper. Konferencen fik stor omta-
le i flere nyhedsmedier. Et af hovedem-
nerne på konferencen var, hvordan øko-
certificeringssystemet på nationalt plan 
skal udformes. 

Der er en stigende bevågenhed omkring 
fødevaresikkerhed i Vietnam, og i lø-
bet af sommeren og sensommeren har 
der været mange arrangementer om-
kring netop fødevaresikkerhed og økolo-
gi. Blandt andet har regeringen igangsat 
en national kampagne, Say no to Unsafe 
Food, og i Hanoi blev der i oktober af-
holdt en stor Safe Food/Products mes-
se, og her var VOAA og mange øko-
bondegrupper repræsenteret med deres 
produkter og information om økologisk 
landbrug.  

Topmøde i Sydkorea og 5-årsjubilæ-
um
Foruden den store opbakning til den før-
nævnte konference bliver VOAAs rol-
le som frontløber for økologi mere og 
mere tydelig. I september blev VOAA 
inviteret til Algoa Summit i Sydkorea 
som en del af den Vietnamesiske delega-
tion. Til topmødet blev der udvekslet er-
faring og diskuteret, hvilken rolle lokale 
myndigheder kan have i at udvikle øko-
logisk landbrug. Nu er VOAAs opga-
ve, med inputs og inspiration fra topmø-
det, at samarbejde lokalt og centralt med 
myndigheder i Vietnam for at fremme 
betingelserne for økologien. 

Med den gode vind i sejlene har VOAA 
netop fejret 5-års jubilæum. Også til 
denne begivenhed var der bred opbak-
ning, og ADDA var repræsenteret ved 
Hung Ngoc Nguyen, ADDAs Natio-
nal Manager, som kunne berette om god 
stemning, sang og dans. ADDA håber og 
ønsker at VOAA fortsat får ligeså god 
vind i sejlene de næste fem år og frem. 
ADDA sætter med vores økologiprojek-
ter et stærkt fingeraftryk mht. fremme af 
økologi i Vietnam.

Til Stakeholder workshop d. 6 juni. VOAA´s Le Van Hung er ansvarlig for produktionsplan-
lægning og træning – her taler han om vigtigheden af at engagere unge i økologisk landbrug.  

Til VOAA´s store konference, Organic Agriculture in Vietnam, fik alle deltagere friske økolo-
giske grøntsager med hjem som smagsprøver.

Konferencen tiltrak stor opmærksomhed og flere nyhedsmedier dækkede begivenheden.
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PDAFFs direktør, distriktsguvernøren og ADDAs repræsentanter deltager i stiftelsen af en 
andelsforening d. 5 september 2016.

Tekst og foto: Yun Sinang og Ouk 
Kimleng, ADDA/READA Cambodia
Oversættelse: Tove Bang

CISOM I projektet, Empowerment 
of Civil Society i Oddar Meanchey- 
(januar 2013 til februar 2016), gav 
et stort løft i retning af fattigdoms-
bekæmpelse i lokalsamfundene i 
projektets indsatsområder. 

CISOM I bidrog til forbedring af bøn-
dernes livsgrundlag gennem fortaler-
virksomhed og tæt samarbejde med 
lokale NGO-partnere og lokale myndig-
heder. Der ses en stigning i landbrugets 
produktivitet og mindre virksomheders 
vækst. Disse succeser har medført støt-
te fra provinsguvernører, regerings de-
partementer og lokale myndigheder, og 
de har opfordret ADDA og READA1  

at fortsætte aktiviteterne. Det er på den 
baggrund, vi har designet CISOM II. 

CISOM II er baseret på resultaterne af 
CISOM I. Projektet fokuserer på vide-

Stor fremgang i CISOM II - Tre nye landbrugs- andelsfore-
ninger er etableret i Oddar Meanchey- provinsen i Cambodia

1. READA er ADDAs lokale samarbejdspartner på flere af vores projekter

reudvikling af 100 selvhjælpsgrupper 
og på etablering af 9 nye landbrugs an-
delsforeninger (Agriculture Cooperati-
ves, AC), som skal formes efter ADDA/
READAs erfaringer i Siem Reap. Det 

betyder, at selvhjælpsgrupperne og an-
delsforeningerne danner rygrad i projek-
tet. Dermed er det ADDA/READAs for-
mål at opbygge og styrke kapaciteten i 
disse civilsamfundsorganisationer, så de 
kan udøve fortalervirksomhed på egen 
hånd.

CISOM II startede op i marts 2016. På 
blot et par måneder har bønderne etab-
leret tre andelsforeninger med teknisk 
støtte fra NGO-partnerne, ADDA/REA-
DA og i et godt samarbejde med de lo-
kale myndigheder, især Provincial De-
partment of Agriculture Forestry and 
Fishery (PDAFF).

Samarbejde med lokale myndigheder 
er afgørende
ADDA/READA er fortalere for bøn-
derne og ved lobbyisme har vi med 
PDAFF´s hjælp kunnet omdanne eksi-
sterende selvhjælpsgrupper til landbrugs 
andelsforeninger (AC´s). Succesen med 
etableringen af andelsforeningerne er et 
godt eksempel på ændring i holdningen 
hos de lokale myndigheder: de bliver 

ADDA/READA ledere, myndigheder og landsbybeboere deltager i stiftelsen af en an-
delsforening d. 14 september 2016 i Tropeang Prasat, Oddar Meanchey.
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Mrs. Seng Davy fortæller om opbygning af cambodianske andelsforeninger gennem CISOM 
II projektet til en stiftende generalforsamling. 

Mrs. Seng Davy, nyvalgt AC-leder, siger: „Jeg er meget glad for at blive AC-leder, og jeg vil bruge min tid og energi til gavn for mennesker i 
mit lokalsamfund. Som medlem af andelsforeningen, tror jeg, at jeg vil lære flere færdigheder og få viden fra ADDA/READA og bruge det til 
erhvervsmæssige og fortalervirksomheds formål og bidrage til udvikling af mit lokalsamfund“.

mere samarbejdsvillige overfor lokale 
civilsamfundsorganisationer, som arbej-
der med at fremme fødevareproduktion, 
fredsopbygning og fremme af lovgiv-
ningsprocesser og ikke i aktiviteter, der 
sidestilles med politik, hvilket desværre 
er tilfældet med fremme af menneskeret-
tighederne.

Støtte fra lokale myndigheder og loka-
le NGO-partneres indsats har medført 
en ekstraordinær deltagelse af frivillige 
landsbyboere i informationsmøder. De 
har nu dannet tre andelsforeninger. Bøn-
derne har købt 519 aktier, hvilket svarer 
til 6,862 USD (ca. 46.000 DKK). Pen-
gene vil blive anvendt til erhvervsmæs-
sige formål i foreningen og til medlem-
mernes fordel. F.eks. kan de optage lån 
til lavere renter end dem, der tilbydes af 
private mikro-finansieringsselskaber. Et 
andet flot resultat er, at lokale myndig-
heder har stillet to grunde til rådighed 
for to af andelsforeningerne. Disse to 
grunde vil blive brugt til at bygge konto-
rer til de to andelsforeninger.

Samarbejde og vilje fører mod fæl-
les mål
Når bønderne danner andelsforeninger 
på frivillig basis, beviser det deres sam-
menhold og vilje til at arbejde hen imod 
fælles mål for deres levebrød. Engage-

mentet kan gå så vidt, som at to AC- le-
dere, Mrs. Seng Davy, bestyrelsesfor-
mand og Mr. Bin Bo Eurn, viceformand, 
har bidraget med jordstykker til andels-
foreningen. 
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Tekst og foto: Diane Caroen, ADDA 
Cambodia
Oversættelse: Tove Bang

Fattige bønder i Cambodia pro-
ducerer ikke nok ris til at dække 
deres familiers årlige behov. De 
har ikke nok jord, de har begræn-
sede tekniske færdigheder, og de er 
meget afhængige af regn og klimaet 
generelt. 

De fleste fattige bønder mangler ris 
i 3 til 7 måneder om året, især fra 
juli til september, og de må normalt 
låne ris og/eller låne penge fra 
andre mennesker til høje renter (50 
til 70%) for at opfylde deres behov, 
hvilket forklarer, hvorfor de fleste 
bønder er i gæld hele året rundt.

ADDAs juleindsamlinger har været 
afgørende for etablering af mange 
af risbankerne.

Sådan fungerer en risbank
For at dæmme op for dette fænomen, 
har ADDA siden 2011 fremmet og støt-

tet oprettelsen af risbanker i landdistrik-
terne ved hjælp af private donationer og 
bøndernes eget bidrag. Principperne for 
en risbank er enkle: en selvhjælpsgruppe 
(SHG) køber en mængde uafskallet ris 
ved høsttid (januar/februar), dvs. til en 
god pris, og gemmer det i en lagerbyg-
ning, kaldet en risbank, der er bygget til 
dette formål. 

Risbanker i Cambodia Siem Reap og Oddar Meanchey 

Risen kommer ind til risbanken i Thnal Dach Village, ODM, CISOM II. Denne risbank er 
etableret med støtte fra ADDAs indsamlinger.

Risen vejes præcist inden den lægges til opbevaring i risbanken i Thnal Dach Village, ODM, 
CISOM-II. Halmen i den røde sæk fungerer som låg på rissækken.

Når rismanglen sætter ind, kan gruppens 
medlemmer låne ris fra risbanken. De 
betaler tilbage i ris, når de høster deres 
egen ris med en tillagt rente. Risbanken 
ledes af et udvalg, der vælges af grup-
pens medlemmer. Renten, samt kriteri-
erne for låntagning og tilbagebetaling  
fastsættes af gruppen. Renteindtægten 
i form af ris kommer hele gruppen til 
gavn.
Hvert år øges den oplagrede mæng-
de ris, og udlån til landsbyboerne stiger. 
Med dette system kan landsbyboere få 
adgang til ris hele året rundt til en bed-
re pris end gennem køb på markedet el-
ler fra en privat långiver. Det reducerer 
mangel på fødevarer og reducerer også 
overdreven gældsætning.
I 2015 og 2016 blev cambodianske bøn-
der ramt af alvorlig tørke forårsaget af 
El Nino og La Nina, regnen kom sent og 
i mindre omfang - og risbanker har bi-
draget til  at bønderne klarede udfordrin-
gerne.

Med en lille opstarts-støtte kan flere 
risbanker bygges 
Som en del af lokalsamfundenes udvik-
lingsplaner etableres løbende flere ris-
banker på foranledning af landsbybebo-
erne, og de nytilkomne grupper søger 



9

Trav Bak Tbong er en af selvhjælpsgrupperne i Bak Trav Village, Ta Yeark Kommune, Sotr Nikom District. Gruppen består af 17 medlem-
mer, 14 personer er kvinder. I 2012 modtog de støtte fra AgroTech, ADDA og Y-Menetter til at bygge en risbank.
Som det ser ud lige nu opbevarer SHG´en 4887 kg uafskallet ris i banken, hvert medlem er forpligtet til at tilføje 12 kg uafskallet ris til 
mængden af den lånte ris, når de „betaler tilbage“, hvilket svarer til en 20% rente sats, og derved øges samtidig den mængde, de kan låne 
det følgende år. Som resultat er mængden af ris, der kan udlånes, steget med op til 56% i sammenligning med, hvad rismængden var da 
risbanken startede. Denne risbank er en meget afgørende brobygger over fødevaremanglen mellem juli og september, da medlemmerne kan 
låne uafskallede ris til at støtte deres familie, når de står over for mangel på mad.

Der føres udførlige kassebøger over ind- og udlån af risen i risbanken.

2015 2016

Antal risbanker 49 50

Mængde lånt ris 176.180 kg 199.841 kg

Antal modtagere 1.095 familier 1.200 familier

støtte til at opbygge rislagre og opret-
te risbanker. ADDA understøtter ty-
pisk med 30 USD per medlem, så de 
kan købe ris og bidrage til opbygningen 
af lageret. Anslået begyndende investe-
ring i en risbank er 1000 USD (ca. 6800 
DKK).

Risbanksystemet er også blevet tilpasset 
byer og bynære områder, hvor folk ikke 
producerer ris: Selvhjælpsgruppen køber 
ris i løs vægt til en god pris og sælger 
det til sine medlemmer og andre lands-
byboere med en lille rente. Betaling sker 
kontant med ris. Det er en tjeneste, der 
styrker nærheden i fællesskabet. Renten 
bruges dels til at øge mængden af hand-
let ris, og dels til at øge gruppens mulig-
hed for långivning. 

Et risbankmedlem i Oddar Meanchey 
sagde: „Risbanken er et godt redskab 
for os til at håndtere årlig fødevareman-
gel. Den giver mig mulighed for at låne 
ris på lang sigt med lav rente. Min grup-
pe og jeg ønsker at øge mængden af ris, 
som kan gemmes og udlånes til landsby-
boerne“. 



10

Af Marianne Nørgaard Jensby, pro-
jektmedarbejder i ADDA
Foto: Mikael Jonsson, landeleder, 
Tanzania og Marianne Nørgaard 
Jensby

ADDA Tanzania afsluttede i juni 
måned projektet ´NADO in Focus´ 
efter en projektperiode på godt 4 år. 
Siden er det lykkes at tiltrække to 
nye mindre projekter, ligesom der er 
indsendt ansøgninger til to større og 
længerevarende projekter.

ADDA-Tanzania startede i juli en ny 
mindre partnerskabsindsats ’ADDA-
ADP partnership building for future in-
terventions’ med den lokale partner Ac-
tions for Development Programmes 
– Mbozi (ADP). Samarbejdet med ADP 
passer godt med det eksisterende samar-
bejde med den indiske partner Vantage 
Organic Foods (VOF), som i 2014 kon-
taktede ADDA for at indgå et samarbej-
de om opkøb og eksport af økologisk 
certificerede produkter fra tanzanianske 
småbønder til EU og USA.
Projektet handler om at etablere et offi-

Nye projekter i Tanzania

Kvindelig bonde og hendes landbrugsråd-
giver, som bor i Dodoma regionen i det 
centrale Tanzania, hvor ADDA er ved at 
starte nye aktiviteter op. 

Gruppedannelsen er altafgørende for succes og bæredygtighed i ADDAs Farmer Field School metode. Her er gruppen ’Solidality’ fra Itula-
humba i Tanzania, som har investeret i en fælles gruppe t-shirt for at øge fællesskabsfølelsen.

cielt partnerskab, opbygge kapacitet hos 
ADP samt at træne ADP’s bønder i basa-
le metoder til økologisk landbrug. 

Udover dette har ADDA -Tanzania star-
tet projektet ’Sunflower cluster de-
velopment for organic certification and 
international export’, som er en fire-må-
neders indsats gennem den lokale inve-
steringsfond: Local Investment Climate 
(LIC). Projektet har til formål at udgøre 
en overgangsperiode indtil en større be-
villing opnås, således at vigtige aktivite-
ter kan holdes i gang. 
Forud for projektet har ADDA og VOF 
formået at certificere 4.348 småbønder 
med i alt 16.890 hektar land. Projektets 
formål er at mobilisere disse bønder i 
clusters (klynger) og samtidig arrangere 
fælles opkøbssteder, endvidere at afhol-
de informationsmøder for bønderne og 
lokale myndigheder for at sikre en fort-
sat god kommunikation og opbakning til 
projektet samt at afholde træning i øko-
logiske landbrugsmetoder. Træning er 
altafgørende, for at de rette kvaliteter og 
kvantiteter af økologiske produkter kan 
opnås, og derved fremme et bæredygtigt 
landbrug på lang sigt.

Det forventes, at ADDA Tanzania går en 
spændende tid i møde med god aktivi-
tet i felten. Læs mere om projekterne og 
følg med i udviklingen på www.adda.dk/
projekter/Tanzania og på ADDAs Face-
bookside.
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ADDAs korte nyheder

Nyt fra sekretariats- og informations-
kontoret!

Workshops på højskoler var en succes
I maj måned afholdt ADDA workshops 
på tre højskoler for at fortælle om, hvor-
dan vi kapacitetsopbygger landbokvin-
der og selvhjælpsgrupper i Cambodia. 
De tre højskoler Silkeborg, Rønde og 
Brenderup fik besøg af Mrs. Yun Sinang, 
ADDAs projektleder for CISOM- pro-
jektet og Mr. Ouk Kimleng, jurist samt 
landeleder i Cambodia Bodil Pallesen, 
seniorkonsulent Helge Brunse og AD-
DAs informationsmedarbejder Tove 
Bang. Rejseomkostningerne til Sinang 
og Kimleng blev dækket af CISUs op-
lysningspulje. Læs mere i nyheder på 
www.adda.dk

Budskabet om ADDAs aktiviteter 
skal ud:
ADDA deltager i løbet af året i en ræk-
ke arrangementer hos lokale foreninger 
eller sammen med andre NGOer og for-
tæller om vores arbejde. I forsommeren 
bidrog vi med indlæg på Vartov, Køben-
havn med emnet ” Hvordan kan land-
brugsprojekter være med til at styrke ci-
vilsamfundet” sammen med bl.a. CISU 
og Økologisk Landsforening. Vi har gi-
vet foredrag ved bl.a. Rotary i Højbjerg, 
og samarbejder med dem med henblik 
på mulig støtte til et mindre udviklings-
projekt i Cambodia.Vi kan kun opfordre 
til at kontakte ADDA, hvis I ønsker at 
få os ud at fortælle om ADDAs arbejde i 
Afrika eller Sydøstasien.

Verdens Bedste Nyheder
Igen i år deltog ADDA i VBN – og var 
på gaden i Rønde og København d. 9. 
september og uddelte information om 
Verdens Bedste Nyheder. Formidling 
herom foregik især på ADDAs face-
book-side.

Google AdWord og ADDA
ADDA har modtaget et Google AdWord 
Grant på ca. 800.000 kroner årligt, som 
skal bruges til reklame på Googles søge-
maskine. Målet er, at mange flere hører 
om ADDA, går ind på www.adda.dk, og 

forhåbentlig vælger at støtte ADDA med 
flere donationer til vores indsamlings-
kampagne. Reklamen virker ved at vo-
res navn og link dukker op ved bestem-
te søgeord som fx ’donation’ eller ’gaver 
til ulande’. 

Flere projektansøgninger – det er ble-
vet sværere at få støtte
ADDA fortsætter det hårde arbejde med 
at indsende ansøgninger til CISU, Dani-
da, EU, Landekonterer i bl.a. Tanzania 
samt private organsationer. Der skal be-
standig knokles for at holde ADDAs ak-
tiviteter i gang i vores modtagerlande. 

Folk har opnået at få deres jord tilbage. De står her med skøderne! Bos Thom Village ODM, 
Cambodia

Nedskæringer på dansk ulandsbistand 
har også ramt ADDA hårdt. Således er 
ADDA beskåret med 2 mio. kr. om året 
fra CISU-puljerne siden den seneste 
nedskæring i 2015. 

Case- stories på www.adda.dk
Vi har modtaget rigtig mange vedkom-
mende beretninger fra ADDAs ansatte i 
Cambodia. Find disse historier på www.
adda.dk/projekter/cambodia. De er sjo-
ve at læse, fordi de giver indblik i, hvor-
dan enkeltpersoner og grupperne ople-
ver forandringer gennem projekterne. 

T R Y K S A G E R
DANMARKS BILLIGSTE
– Tænk globalt – Handel lo

kalt -

Roll-ups - Bannere - Plakater – Messediske - Flyers – Brevpapir 
Kuverter - Mapper - Klistermærker og meget meget mere.

– Hos os går du ikke forgæves.

Alt i tryk og print

Siden 1915

Tlf. 86 39 18 99    www.kbtryk    Mårupvej 30    8560 Kolind



Hvis du flytter, får ny e-mail eller tele-
fonnummer, så husk at give os besked 
enten via mail, adda@adda.dk eller 
tlf. 24 47 13 07. Vi vil så gerne fortsat 
kunne sende dig medlemsbladet og 
nyhedsbreve.

Har du/I husket at betale medlems-
kontingent for 2016? Har du ved en 
forglemmelse ikke betalt dit medlems-
bidrag, eller er du i tvivl, så kontakt 
venligst sekretariatet på adda@adda.dk 
eller på telefon 24 47 13 07.  Reg. Nr. 
9324 Konto nr. 3245623703.

Flyttet?

Gå med i JulekampaGnen 2016  
og støt landbefolkningerne i  

Siem Reap og Oddar Meanchay

Glemt at betale? 

Juleindsamling 2016

ADDA samler igen ind til fattige land-
bofamilier i landsbyerne i Cambodia. De 
indsamlede midler går ubeskåret til små 
udviklingsprojekter såsom til brønde til 
rent drikkevand og vand til afgrøderne, 
samt sikre opbevaringshuse til deres ris, 
som kaldes en risbank, kyllingehuse til 
kyllingeopdræt eller en fælles affaldssta-
tion i landsbyen. Der ydes støtte til ma-
terialer, og bønderne udfører arbejdet 
ofte sammen med deres selvhjælpsgrup-
pe, som har deltaget i ADDAs projekter 
i Siem Reap og Oddar Meanchey. 
Hver et bidrag gør en forskel. Juleind-
samlingerne de seneste 3 år til Cambo-
dia har betydet at flere end 1000 familier 
i de involverede landbyer har fået ad-
gang til brønde og risbanker. I alt er op-
bygget 47 brønde og 11 større risban-
ker for de indsamlede midler. Bidrag 
som ADDA og modtagerne siger stor 
tak for. Du kan indbetale direkte på Reg. 
Nr. 9324. Konto nr. 3245623703, husk 
at anføre navn og adresse. ADDA ind-
beretter alle bidrag, hvis du også anfører 
CPR/CVR nr. til SKAT, så modtagerne 
opnår skattefradrag. Dette gælder for bi-
drag på 200 kr. eller mere.

Derved bidrager du til, at fattige 
bønder i Asien og Afrika kan forbedre 
deres livsvilkår gevaldigt. Og det 
er billigt. For ud over en forbedret 
samvittighed får du også tilsendt to 
udgaver af det medlemsblad, du sidder 
med i hånden lige nu. 

Desuden kan du følge med i vores 
mange projekter ved at tilmelde dig 
ADDAs nyhedsmail eller følge med 
på vores hjemmeside og på Facebook. 
Tilmeld dig via www.adda.dk eller 
ring 24 47 13 07.

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

Bliv medlem af ADDA NU!

Familierne og selvhjælpsgrupperne har stort behov for 

mindre udviklingsprojekter som brønde, risbanker, kyl-

lingehuse og affaldsstationer. Se www.adda.dk


