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Grøn vækst – er det muligt?
Af formand Søren T. Jørgensen,
post-doc på KU-LIFE
For tiden findes der stort set ikke et
udtryk, der er mere brugt end udtrykket ”Grøn vækst”. Det lyder jo dejligt, at man kan sammenkoble økonomisk vækst med bæredygtighed. Det
bliver også flittigt brugt i forbindelse med debatten om prioritering af udviklingsbistanden. Hvad dækker udtrykket egentlig over?
Den grønne del må dække over forøget fokus på bæredygtighed. Udviklingen skal således foregå på en måde
så kommende generationer har samme
valgmuligheder som vi selv har haft.
Forureningen skal i så fald være nul
eller tæt på og nedgangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes.
Energiforbruget bør derfor baseres på
vedvarende energi, og fossilt brændstof er at betragte som den helt store
synder. Vækst-delen i udtrykket ”Grøn

vækst” kender vi jo alle, men kort fortalt, så handler det om at der altid skal
være økonomisk vækst i samfundet,
ellers er det et tilbageskridt, stort set
ligegyldigt hvordan væksten er opnået.
Væksten kan være lånebaseret vækst,
baseret på forurening, eller, som det er
i de færreste tilfælde, i kraft af gode
ideer og/eller arbejdsomhed.
I et udviklet land som Danmark kan
der være god grund til at dreje udviklingen mod bæredygtighed. Men væksten vil formodentlig aftage og give
stagnation i nationaløkonomien med
den rigtige fortolkning af ordet bæredygtighed. Hvad mener jeg med det;
Jo, at en bil kører 25 km pr liter er jo
meget smart i stedet for 15 km pr liter
benzin. Men er det bæredygtigt? Klart
NEJ, Det er sund fornuft, men det er
ikke bæredygtigt. Stort set alle de tiltag, der lægges i kurven som ”grøn
vækst” er ikke nævneværdigt bæredygtige. Det sælges som bæredygtigt,
men
er det
ikke.
Ofte stiger frekvensen

tilsvarende. I ovennævnte eksempel kan det konkluderes at hver danskers kørselsforbrug årligt stiger, så
det totale benzin/diesel forbrug er stabilt eller svagt stigende. Der er altså
ikke rykket ret meget, selvom bilerne
er mere smarte og vi har haft 5-10 år
med grøn vækst!
For et udviklingsland må det accepteres, at der følger lidt forurening med
til at drive udviklingen fra et fattigt
bondesamfund til en moderne industrination. Der skal satses benhårdt på
økonomisk vækst. Forureningen skal
holdes lidt nede, såfremt det kan betale sig her og nu, men kan det betale
sig at forurene, så må vi oprense algesuppen senere. Det største miljøproblem vi har, er og bliver fattigdom.
Derfra udspringer stort set alle de andre problemer vi slås med.
Grøn vækst er en smart gimmick for
at sælge vækst til en mere og mere
vækst-træt befolkning i de udviklede
økonomier. Indpakningen er meget flot
og det lyder godt, men det er et bluffnummer. Det kan ikke lade sig gøre at
blæse og have mel i munden samtidig,
og vi skal snart til at vælge side.
Så situationen kalder på mere drastiske beslutninger end det, der ligger i udtrykket ”Grøn
vækst”. Sat på spidsen kan det siges at
vi er kommet frem
til et t-kryds, og hvis
vi drejer til venstre
er der bæredygtighed og hvis vi drejer
til højre er der vækst.
Grøn vækst er et forsøg på forsat at køre
lige ud. Kan vi det?

Oversvømmelser i Siem Reap
Af Kjeld Vodder Nielsen, projektkoordinator i Cambodia
Monsunregnen og oversvømmelserne i Siem Reap i oktober og september
2011 var de værste i mands minde. Veje
og gader var ufremkommelige. Det sker
normalt kun en enkelt gang om året,
men i 2011 ramte voldsomme oversvømmelser området hele seks gange,
og der blev målt højere vandstand end
tidligere observeret. Mange steder stod
afgrøderne helt under vand, og husdyr måtte bringes i sikkerhed på de højest beliggende områder, eller tage midlertidigt ophold i beboelsen for at klare
strabadserne. Samfundet lukkede for en
tid; mange af de fattige og de værst udsatte blev afskåret fra omverdenen i flere uger. Sygdomme og infektioner, der
normalt er harmløse, truede de isolerede familier. Store arealer med især ris
blev fuldstændig ødelagt af oversvømmelserne.
Tabene er til at tage at føle på. Ris udgør langt hovedparten af den daglige
madration hos de fattige; den tilsættes
ofte lidt soja- eller fiskesovs for at give

noget smag og forbedre ernæringen.
Mange husholdninger med 6-7 munde
at mætte har et månedligt forbrug på ca.
100 kg formalet ris og søger derfor at
sikre forsyningen ved at dyrke op til en
hektar med ris. Udbyttet ved dyrkning
af en hektar ris i regntiden er typisk 2
tons svarende til ca. 1.200 kg formalet
ris. De allerfattigste dyrker måske kun
en halv hektar – eller slet ingen ris - og
har ofte behov for at købe på klods. Betaling af ågerrenter, eller sult i nogle
måneder hvert år er således reelle alternativer blandt de allerfattigste.
Nu er det jo ikke første gang – og desværre nok heller ikke sidste gang - at
især den fattige del af befolkningen trues af katastrofelignende tilstande. Familierne er naturligvis stærkt påvirkede
af ødelæggelserne, men de er samtidig
gået i gang med at begrænse følgevirkningerne, eksempelvis ved at øge fiskeriet, og/eller at udbyde sig som daglejere, ligesom mange planlægger såning af
ris, lige så snart vandet har trukket sig
lidt tilbage – altså at øge dyrkningen af
ris i tørtiden. For at opnå et nogenlunde udbytte i den tørre årstid søger selvhjælpsgrupperne i ADDAs
projekter at sikre en rimelig vandforsyning. Det sker
ved, at de fattige selvhjælpsgrupper søger indflydelse på
kommunalbestyrelserne og i
samråd tilstræber at opnå en
mere retfærdig fordeling af
de sparsomme vandmængder i afvandingskanalerne.

Tonle Sap og
Mekong flodløbet.
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Her bliver der ingen høst af ris denne gang. Der
er brugt ca. 1.000 kr. pr. hektar til etableringen.

Landbrug og fiskeri hænger snævert
sammen i de lavtliggende områder omkring Siem Reap, hvor det er oplagt, at
befolkningen søger at ”høste” et større udbytte ved fiskeri, når risen svigter.
Denne sammenhæng skal ses i lyset af
dynamikken omkring Tonle Sap søen
og dette enestående vandsystem, der
har sammenhæng med Mekong floden.
Tonle Sap søen, der altså grænser op til
Siem Reap, er den største ferskvandssø
i Sydøstasien. Det meste af året er søen
forholdsvis lille, omkring en meter dyb,
og den har et areal på 2.700 kvadratkilometer. Vandet løber fra søen og ud i
Mekong floden i Phnom Penh i tørtiden, mens retningen skifter i regntiden.
I løbet af monsunen betyder de massive vandtilførsler fra Mekong floden, at
Tonle Sap søen øger sit areal til 16.000
kvadratkilometer og når en dybde på
ni meter. Derved oversvømmes nærliggende marker og skove. På den ene side
giver denne årlige puls risiko for ekstraordinære oversvømmelser, når monsunregnen i Sydøstasien er rigelig, men
samtidig er flodsletten en fantastisk
grobund for fisk. Tonle Sap udgør noget
af det mest produktive indlandsfiskeri i
ADDAs adresse:
Vodroffsvej 21A, st.
1900 Frederiksberg C
Telefon 33 21 06 21
Mail: adda@adda.dk
Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S

Tonle Sap-søens vande på vej retur i november 2011. Markerne helt ind til Siem Reap
var fuldstændigt oversvømmede i oktober måned. Byen kan skimtes svagt i baggrunden.

verden, og bidrager således med mere
end 75 % af Cambodias årlige fangst
af ferskvandsfisk og 60 % af cambodianernes proteinindtag. Dermed understøtter Tonle Sap systemet mere end tre
millioner mennesker.
Det cambodianske styre, Røde Kors,
Red Barnet og flere andre organisationer har været i stand til at yde nødhjælp
til særligt ramte husstande i form af
mad, medicin og evt. en madras/et telt.
ADDA har ligeledes indsamlet hjælp til
nogle af de værst stillede familier, men
vi koncentrerer indsatsen om en fremadrettet støtte, som skal afbøde virkningerne af fremtidige oversvømmelser og
mangel på ris i månederne op til bjærgningen af en ny høst. Det sker ved at
etablere ni nye risbanker, som vil omfatte ca. 250 af de hårdest ramte familier blandt vore selvhjælpsgrupper. Familierne kan låne op til 50 kg formalet ris
i disse banker og skal tilbagebetale ca.
100 kg uafskallet ris til ”egen konto” senest seks måneder senere, når en ny høst
er i hus. Risbankerne, herunder udlån,
genudlån samt tilbagebetalinger (inklusiv 20 % rente) vil blive administreret af
en folkevalgt bestyrelse for den enkelte
bank. Når der er opbygget en forsvarlig
”riskapital” i banken skal den oprindelige hovedstol (første risudlån) gå videre
til etablering af en ny risbank i et andet
område. ADDA og vor partner READA bistår med råd og vejledning under
opbygning og drift af bankerne. Enhver
kan blive medlem af banken og benyt-

te bankens lagerfaciliteter og principper
for ind- og udlån. Et medlemskab forudsætter imidlertid, at risbankens bestyrelsen kan godkende ansøgeren og det
er kun de værst ramte familier, som kan
opnå et ”begynderlån” på 50 kg formalet ris. Lånene er stillet til rådighed i løbet af november 2011.

ADDA vil gerne takke for den bistand
private donorer har ydet til at afværge
de værste konsekvenser af oversvømmelserne. Støtten går ubeskåret til fattige husholdninger, som er hårdt ramt af
oversvømmelserne.

Konsekvenser af oversvømmelserne og mulighederne for at holde sulten fra døren
drøftes med selvhjælpsgruppen.

Heftig regn og Siem Reap floden skyllede gennem byen. Her et billede af ”ADDA road”
under vand.
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Studierejse til Vietnam og Cambodia
Af Arafa Khatib, ADDAs sekretariatsmedarbejder og Karin PirhoferWalzl, medlem af ADDAs bestyrelse
Fredag den 28. oktober var en spændende dag, hvor vi, Karin og Arafa, tog
af sted fra København for at besøge
ADDA’s projekter i Sydøstasien. Formålet med turen var at besøge markskoler (Farmer Field Schools - FFS), bondegrupper (Farmer Groups) og andre
ADDA-aktiviteter først i Vietnam og
derefter Cambodia. Turen var arrangeret som en studietur, således at vi kunne
lære mere om aktiviteterne og derved få
bedre indblik i projekterne, i forhold til
at varetage de opgaver bedre, som kræver opmærksomhed fra Danmark.
Om natten fløj vi over det Kaspiske hav og krydsede grænsen mellem Europa og Asien og efter en mellemlanding i Bangkok fløj vi videre og
landede i Hanoi lørdag morgen. Resten af dagen brugte vi på at akklimatisere os før vi skulle rejse videre til
provinserne i „Community Development projektet“ (også kaldet „Song Da
projekt“) samt ”Legal Aid projektet”
næste dag. „Community Development
projektet“ er ikke kun et stort projekt
i form af antallet af landmænd, der er
involveret, men projektet dækker også
et stort område nemlig hele seks provinser og vi skulle besøge tre af dem.

En dygtig underviser fortæller om tomatplantens fysiologi.

Dien Bien provinsen
Tidligt søndag morgen, før gaderne i
Hanoi blev fyldt med trafik, kørte vi af
sted med Thuong, assistent og chauffør på Song Da-projektet, vores destination var Dien Bien Phu by, som
ligger omkring 500 km vest for Hanoi. Det var en heldagskøretur gennem dale og bjergpas langs Song Dafloden. På vejen passerede vi plantager
med appelsiner, blommetræer, abrikos
træer samt gårde med biavl og selvfølgelig utallige rismarker. Efter cirka
10 timers køretur ankom vi endelig til
Dien Bien Phu by, hvor vi blev modtaget af Hang, daglige leder af kontoret i
Hanoi og Bjørn, projektkoordinator for
Song Da-projektet og ”Legal Aid-projektet”. Hang og Bjørn havde planlagt
et fuldt program for de næste fire dage,
der indeholdt besøg til forskellige Farmer Field Schools og bondegrupper
samt et besøg til en mobil retshjælp.
Vores første besøg var til en retshjælpsklinik i en bjerglandsby, der ligger meget tæt på grænsen til Laos. Fra
Dien Bien Phu by tog det omkring
seks timer at nå frem til landsbyen. Vejen derud var under konstruktion og
meget dårlig. På grund af nogle kraftige regnskyl dagene før var vejen meget mudret og blev mere og mere vanskelig at køre på. Efter nogen tid blev
vi hentet på motorcykler og kørte det

sidste stykke af vejen på disse og nåede endelig frem til landsbyen. Her
overværede vi diskussionerne i den
mobile retshjælp, hvor 40 landsbyboere, som tilhører mindretallet Thai samt
folk fra advokatforeningen og Le, der
er projektmedarbejder, var til stede. På
mødet blev der blandt andet diskuteret HIV/AIDS-problematikker og problemer med jordrettigheder. Folk flytter sommetider væk for nogen tid, og
når de vender tilbage er deres jord blevet besat af andre bønder. Det var meget interessant at følge diskussionerne
og det var helt tydeligt at retshjælpen
bidrager til at løse nogle af de mange
problemer mindretalsbefolkningerne
står overfor. De mobile retshjælpsklinikker skaber et forum, hvor folks
stemmer bliver hørt.
Den næste dag om morgenen besøgte vi en majs-markskole, ikke langt fra
Dien Bien Phu by. På en smuk bjergside i marken fandt vi en gruppe på omkring 20 deltagere. Vi kunne straks se
forskel på de to typer marker, IPMmarken, hvor der benyttes de nye introducerede metoder og FP-marken,
som dyrkes på lokal traditionel vis. Efter besøget i marken fortsatte undervisningen i en af deltagernes hus, hvor
de fortsatte timen i fem mindre grupper. Hver gruppe diskuterede forskellige emner og forberedte præsentatio-

En deltager i tomat-markskolen præsenterer gruppearbejdet for hele klassen under to velkendte ansigter
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En af bønderne som er blevet trænet
af projektet er nu en meget dygtig og
erfaren underviser.

ser af latter, fortsatte undervisningen
med et foredrag om plantefysiologi, og
markskolen sluttede ved middagstid.
Vi vendte tilbage til Dien Bien Phu by,
hvor vi spiste frokost med nogle folk
fra Farmers Union. Farmers Union er
vores lokale partner i Vietnam og de
har repræsentanter i hver provins og i
hvert distrikt. Efter frokosten kørte vi
resten af eftermiddagen til Son La by,
hvor vi mødte Farmer Union of Son
La til middag om aftenen.

ner for hinanden, hvor de tegnede og
skrev på plancher. Én gruppe diskuterede og gengav f.eks. billeder af sojabønner der blev samdyrket med majs.
Gruppernes præsentationer var med

En bonde, som blev trænet under økologi-projektet og som er leder af bondegruppen nu

til at fremme forskellige diskussioner
blandt deltagerne og træneren var god
til at lede diskussionen, det var tydeligt at hun havde meget erfaring. Efter en kort pause med sangleg og mas-

Son La provinsen
Næste morgen kørte vi til en grøntsags-markskole tæt på Son La by, hvor
smukke lysegrønne rismarker, der var
klar til høst, omringede landsbyen. Efter vores ankomst gik vi direkte ud i
køkkenhaven sammen med deltagerne.
Her målte de blandt andet planternes
højde, talte antallet af grønne og gule
blade, estimerede andelen af skadedyr
og talte antallet af frugter. Derefter gav
læreren et kort resumé af, hvad vi kunne observere, og vi vendte tilbage til
landsbyens fælleshus, der også fungerede som klasseværelse. Timen forløb
nogenlunde som markskolen, vi besøgte dagen før. Under frokosten talte
med læreren og hun fortalte os, at hun
bor 20 km væk fra skolen, og dermed
er nødt til at stå tidligt op for at nå

Markskole med majs i Dien Bien provins. Til venstre er den lysegrønne ”farmer
practice” mark og til højre den mørkegrønne IMP mark.
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For at forbedre observeringsfærdigheder
og ”the learning effect” tegner deltagerne
i en markskole fine billeder af planten og
af skade- og nyttedyr

Hang, vores kontorleder i Hanoi, i
en højt voksende tomatmark i Son La
provinsen i Nordvest-Vietnam

tive overfor mulighederne med økologisk landbrug, men støtten fra højere niveauer er stadigvæk begrænset.

frem i tide. Selv om hun altid er meget
træt efter en hel formiddag med undervisningen, nyder hun det.
Hoa Binh provinsen
Morgenen startede med en god Phosuppe, som er en Vietnamesisk nuddelsuppe med friske urter og chili og lime
hvis man vil, den smager helt fantastisk! Efter morgenmaden kørte vi ud
til en markskole i Cao Phong distriktet.
Markskolen vi besøgte var også en tomat-FFS, som dagen før. Det var kun
anden gang gruppen mødtes og tomatplanterne var små, da de kun var to uger
gamle. Medlemmerne af denne gruppe
tilhørte den etniske minoritet Muong.
Dette mindretal var anderledes end
Thai-grupperne vi havde mødt tidligere,
både deres påklædning og sprog. I løbet
af undervisningsforløbet havde deltagerne en lang diskussion om skadedyrsbekæmpelse og gødskning. Gruppens
medlemmer var meget opmærksomme
på, at de små tomatplanter var følsomme, og at de skulle være forsigtige med
de beslutninger de traf. Til sidst blev de
enige om at anvende en lille mængde
gødning til planterne. Og derudover nåede de til enighed om ikke at anvende
pesticider, fordi det på dette tidlige stadie var bedre at observere planterne regelmæssigt, end at sprøjte. Hele landsbyen havde meget travlt med rishøsten
den uge og undervisningen sluttede
derfor før middag. Torsdag aften vendte
vi tilbage til Hanoi efter fem meget interessante dage i landdistrikterne.
Hanoi
Fredagens program var at besøge bondegrupper fra projektet „Udvikling af

en produktions-og markedsføringsorganisation for økologisk jordbrug”. Vi
kørte nord for Hanoi ledsaget af Koen,
der er projektkoordinator på projektet
og grøntsagsspecialist og projektets rådgiver, Nhung. Under besøget lærte vi, at
medlemmerne af grupperne er begyndt
at sammenlægge deres marker og en
gruppe var begyndt at dyrke og afsætte deres grøntsager kollektivt. At samle
dyrkningsarealerne er en fordel for økologisk produktion, fordi risikoen for at
de økologiske afgrøder påvirkes af pesticider fra konventionelle nabomarker reduceres, da der også dyrkes et læhegn, der omringer hele marken. For
en af grupperne har det fungeret godt
at dyrke og sælge af grøntsagerne kollektivt. Deres arealer var meget pæne
og gruppens medlemmer værdsætter at
dele arbejdsbyrden og overskud. For en
anden gruppe var det en udfordring at
organisere og motivere gruppens medlemmer til at dyrke grøntsagerne sammen. De enkelte husholdninger foretrak at de selv kunne bestemme hvornår
og hvordan de ville dyrke deres arealer. I projektområdet vi besøgte, findes
i alt 89 landmænd fordelt i 9 grupper
og tilsammen dyrker de 6 hektar jord. I
alt producerer grupperne omkring 1820 tons grøntsager om måneden og cirka 10 tons af dem bliver hver måned
solgt til to større supermarkeder i Hanoi. Resten af grøntsagerne bliver solgt
på lokale markeder. Farmers Union på
distrikts- og kommunalt niveau er posi6

Cambodia
Efter en spændende og lærerig uge i
Vietnam, blev det tid til at rejse videre
til Cambodia. I Siem Reap lufthavn fik
vi en varm velkomst både vejrmæssigt,
da det var 30 grader varmt, og fra Van,
der er chauffør og til daglig sørger for
at projektansatte kan komme ud til projektområderne. Programmet for mandagen var besøg på ADDA kontoret i
Siem Reap. Både kontoret i Hanoi og
Siem Reap er større end det lille kontor
i København. Medarbejderne på begge
kontorer synes at have et godt forhold
til hinanden. Samtidig kunne man også
mærke at de havde et helt særligt engagement for deres arbejde og de mennesker der er involveret i projekterne.
Mandag morgen deltog vi i den første
del af det månedlige møde med de ansatte i IWEP-projektet (”Integreret projekt til styrkelse af kvinders livsvilkår”)
. Dette møde afholdes en gang om måneden og varer en hel dag, hvor alle de
involverede medarbejdere mødes og diskuterer opnåede resultater og planlægger fremtidige aktivitetsplaner. Et af de
vigtigste emner, der skulle drøftes den
dag var selvfølgelig oversvømmelserne
og de ramte familier. ADDA i Cambodia arbejder på højtryk for at hjælpe de
ramte familier. Det har ikke været nemt
at skaffe penge til nødhjælp. ADDA i
Danmark har prøvet gennem Udenrigsministeriet og Danida, og ADDA i Cambodja har forsøgt sig gennem EU. Desværre har svaret været negativt i begge
tilfælde. Man må sande at det er svært at

skaffe midler til nødhjælp gennem disse
institutioner og at større humanitære organisationer, som arbejder direkte med
humanitær bistand prioriteres højere. På
mødet blev det besluttet at hjælpe de berørte familier ved at støtte oprettelsen af
ris-banker, hvor familier kan låne ris og
tilbagebetale senere.
Mens mødet fortsatte, kørte vi ud for at
besøge selvhjælpsgrupper i nærliggende kommuner. I løbet af hele besøget
nåede vi at møde fem grupper. Det var
meget spændende at opleve de landlige
egne, hvor bønderne lever og arbejder.
I alle grupper dyrkede de enkelte medlemmer ris til subsistensbrug, indimellem havde de overskud, som de kunne
sælge. Alle grupperne havde opsparingsaktiviteter. De enkelte medlemmer
havde forskellige spændende aktiviteter
såsom kyllingeopdræt og svineavl, og
vi så også et interessant risvinsprojekt,
hvor frøskaller blev kogt og destilleret
til vin. Grupperne mødes jævnligt, nogle hver uge, andre hver fjortende dag og
møderne begrænser sig ikke kun til opsparingsaktiviteter. Vi lærte at møderne
også bruges som et forum, hvor kvinderne drøfter mange andre emner såsom
f.eks. sundhed og generelle problemer
Markskoledeltagerne måler højden og
forskellige andre parametre af de unge
tomatplanter.

Denne deltager i en tomat-markskole
noterer forskellige fakta om planten. De
bliver bagefter, i gruppearbejde, sammenlignet med fakta fra ugen før.

i landsbyen. Det var beundringsværdigt
at se, hvordan folk holder modet oppe
selvom nogen af dem var blevet hårdt
ramt af oversvømmelserne.
Under besøget i Cambodia fik vi også
lejlighed til at besøge INFOSE-projektet. Dette projekt fokuserer på at uddanne fattige folk fra og omkring Siem
Reap. Ud over markskoler og gruppedannelse tilbydes kortere erhvervsuddannelser. Træningen foregår i Siem
Reap på blandt andet Provincial Training Center (PTC). Her findes madlavningskurser, sykurser og der findes også
et kostmetologkursus. De udbudte kur-
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ser tager cirka fire måneder, og når deltagerne har gennemført et kursus, er det
tanken at de søger job på hoteller, restauranter, som skræddere eller starter egen
virksomhed. For deltagere, der ønsker at
starte egen virksomhed, har projektet for
nylig etableret en ny mikro-forretningsenhed, der har ekspertise i mikro-virksomheder og opstart af disse. Her kan
deltagerne få råd og vejledning om hvordan man starter en sådan virksomhed.
Den sidste dag i Cambodia fik vi en
mere grundig introduktion til de administrative procedurer, for at få en bedre
forståelse af arbejdsgangen. Alt i alt må
vi sige, at rejsen til Vietnam og Cambodia har været meget spændende og lærerig, og særligt har det været helt fantastisk at få lov til at møde de mange søde
og venlige mennesker, som er involveret.

En diskussion mellem 40 deltagere fra
landsbyen og folk fra projektet ”Juridisk
bistand til landbefolkningen”

Cambodia i 2007 og i dag:
Indtryk fra en rejse tilbage til det samme sted
Af Karin Pirhofer-Walzl, medlem af
ADDAs bestyrelse
Oversat af Anne-Marie Foged
I begyndelsen af november i år fik jeg
muligheden for at rejse rundt i Cambodia igen. I 2007 var jeg der i tre måneder som trainee og i en måned som projektrådgiver ved ADDAs projekter, men
denne gang rejste jeg rundt som medlem af ADDAs bestyrelse for at besøge
vores projekter i Cambodia og Vietnam.
Det var spændende at vende tilbage
til et sted hvor jeg har haft så mange
spændende oplevelser og mødte mange
dejlige mennesker. De mange oplevelser og mentale billeder fra 2007 dannede sammenligningsgrundlag for mig
under dette korte besøg. Med de følgende linjer vil jeg dele mine indtryk
fra by, land og ADDA-projekter og
hvad der har forandret sig siden 2007,
ud fra hvad jeg så og hørte på turen under besøg i selvhjælpsgrupper og i diskussioner med ADDA-ansatte mm.
I de store byer, Siem Reap og Phnom
Penh, går udviklingen hurtigt mod

Smarte motorcykler på rad og række foran
det centrale marked i Phnom Penh

Det centrale marked i Phnom Penh som det ser ud nu.

indkøbscentre og luksusforretninger.
Det centrale marked i Phnom Penh er
blevet moderniseret og ser meget organiseret og rent ud nu. Skinnende,
luksuriøse og sandsynligvis dyre motorcykler fanger øjet, og er forskellige
fra de motorcykler jeg så i 2007. Ligesom nye trafiklys og fodgængerovergange i både Siem Reap og Phnom
Penh falder i øjnene sammenlignet
med for fire år siden.

Men udenfor de to største byer i Cambodia, ude på landet, kunne jeg ikke se
nogen forskel. Jeg lagde mærke til at der
var mange flere køer omkring husene
end i 2007, men fik at vide at de seneste oversvømmelser havde tvunget bønderne til at samle deres køer ved husene,
fordi græsmarkerne var oversvømmede.
Desuden var der mange køer langs hovedvejen fra Siem Reap til Phnom Penh,
lige op ad den travle trafik, fordi vejen
ligger en smule højere og derfor var det

Ca. 20 fattige kvinder og en mand fra Siem Reaps omegn deltager i et sykursus, der blev
sat i gang under det nye EU-støttede projekt INFOSE
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– Og her Det centrale marked i Phnom Penh som det så ud i 2007.

eneste tørre sted under oversvømmelserne. Heldigvis var køerne tøjret.
Fra 2007 og frem til nu har der været
nogle ændringer i ADDAs projekter i
Cambodia. Et projekt støttet af EU og
et pilotprojekt støttet af Verdensbanken er blevet gennemført og er nu afsluttede, mens et nyt EU-projekt blev
startet op i februar i år. Som følge af
dette har vores ansatte i Cambodia
haft og har fortsat meget travlt.
Anden fase af Integrated Women Empowerment project (IWEP II) er i fuld
gang. Bønderne, der blev undervist i
IWEP-projektets markskoler (Farmer
Field Schools) mødes regelmæssigt i
selvhjælpsgrupper. I 2007 var markskolerne det centrale i projektet, mens
selvhjælpsgrupperne først lige var ved
at blive etableret. Nu er disse bønder, hvoraf ca. 90 % er kvinder, erfarne landmænd, som dyrker grøntsager
på egen hånd. Selvhjælpsgrupperne
beskæftiger sig med små forretningsforetagender og danner foreninger af
selvhjælpsgrupper.
En selvhjælpsgruppe ved navn ”Støt
kvinderne” i Sotr Nikom distriktet, en
halv times kørsel syd for Siem Reap,
har mødtes ugentligt siden marts 2007
og hver gang opsparet 2000 Riel pr
medlem. De er i alt 16 medlemmer, og
i øjeblikket har de opsparet 2000$. Beløbet ændrer sig dog hele tiden, fordi
de løbende køber og sælger grøntsags-

frø, ris eller kunstgødning i store partier, Et problem som jeg husker fra for fire
som så sælges videre til gruppens med- år siden, var det at bønderne ikke havde
lemmer eller andre landsbyboere.
nogen ide om markedsværdien af deres
produkter. Af den grund solgte de ofte
Derudover låner gruppens medlemmer deres afgrøder til mellemhandlere til en
penge til forskellige mindre aktiviteter, pris, der var under markedsprisen.
og til at købe medicin eller skoleudstyr Nu har bønderne i selvhjælpsgruptil deres børn.
perne fået undervisning om svingningerne i markedsprisen på landbrugsprodukter, og de følger priserne på
bestemte produkter, hvilket hjælper
dem til at have styr på markedsprisen.
Gruppen i landsbyen Baek Kamphleung har en plan. De vil bygge et lager
til opbevaring af fødevarer, ligesom de
vil købe en traktor, som de kan bruge
til at køre deres grøntsager direkte til
markedet i stedet for at sælge dem til
mellemhandlere.
Det var særlig interessant at høre at
denne gruppe havde taget kontakt til
to andre selvhjælpsgrupper. Målet er,
sammen med dem, at danne et kooperativ af bønder, hvilket vil give dem
en større kapital, som kan danne basis
for handel i større skala end før.
Gruppen har stor tiltro til planen og satser på at starte allerede i begyndelsen
af 2012. Dette viser at ”gamle” selvhjælpsgrupper har udviklet en stærk
gruppesolidaritet, der er baseret på en
velfungerende gruppemanagment, forskellige forretningsaktiviteter samt et
På kosmetologkurset lærer deltagerne
godt forhold til landbyboerne udenfor
blandt andet at pynte en brud så smukt
som denne.
gruppen. Mere generelt er disse fire ka9

Køer lige op og ned af den meget travle vej mellem Siem Reap og Phnom Penh

rakteristika også de kriterier, som projektrådgiverne bruger til at beskrive en
velfungerende selvhjælpsgruppe.
ADDAs projekt med navnet INFOSE
(Indsats for at imødegå fødevareusikkerhed blandt fattige i semi-urbane
områder af Siem Reap) er sat i gang
efter 2007. Med 35 markskoler og efterfølgende selvhjælpsgruppedannelse
rummer det de typiske ADDA-projekt
aktiviteter. Der er dog også tilføjet nye
elementer og der er fokus på nye områder. Fattige mennesker fra husstande i og omkring Siem Reap får således støtte til at forbedre og sikre deres
daglige tilværelse gennem erhvervsud-

dannelser som sykurser, madlavningskurser og kurser i kosmetologi og
skønhed (som traditionelt er et meget
vigtigt erhverv i Cambodia). Projektet har også etableret en støttefunktion for små virksomheder, sådan at fattige mennesker kan få assistance til at
starte og forbedre allerede eksisterende forretningsaktiviteter.
Mange flere mentale billeder fra denne
rejse kunne føjes til listen. Billederne
fra 2007 og dem fra i år efterlader det
indtryk at ADDAs projekter gør en forskel på landet, hvor tingene tilsyneladende ikke har ændret sig meget. Men
hvis man ser nærmere efter og snakker

En gruppe under EU-projektet (INFOSE) lærer blandt mange
andre ting at lave sticky rice med kokosnød.

med de mennesker der er involveret i
projekterne, kan man tydeligt se hvordan der er sket en forandring i disse
menneskers bevidsthed og aktiviteter.

Variationen i markedsprisen på bladgrøntsagen green mustard

Medlemmer af en selvhjælpsgruppe i Brasat Bakong-distriktet foran
en plakat der viser prisvariationerne for forskellige grøntsager
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Kort nyt
Vi tilbyder foredrag og udstilling

ADDAs bestyrelse og medarbejdere er
bosat rundt i hele landet, og vi vil meget
gerne besøge din forening eller skole el.
for at fortælle om de forskellige projekter
og vise billeder fra Vietnam, Cambodia og
Tanzania. Det koster ikke noget, og du kan
høre nærmere om de konkrete muligheder
ved at kontakte ADDAs kontor. Herfra kan
man også en låne en gratis udstilling og
rekvirere foldere og informationsmateriale.
De seneste måneder har vi således præsenteret ADDAs projekter for Y’s Men’s
Clubs internationale afdeling i Vejle, for
Økologisk Landsforenings netværksgruppe
i Århus, samt vist en udstilling ved Y’s
Menetternes årsmøde i Kalundborg i forbindelse med at de har givet en flot gave til
cambodianske selvhjælpsgrupper.

Giv en gave
– ja, men hvad går pengene til!?
Som alle andre, har udviklings- og
hjælpeorganisationer også udgifter til
bl.a. husleje, lønninger og drift. Men hos
ADDA sørger vi for at søge om støtte til
disse udgifter, når vi søger større bevillinger hos Danida. Det betyder at dit bidrag
udelukkende og 100 % går til det formål
du vælger at støtte, om det måtte være
bondegrupper i Vietnam eller familier

Åbning af ”Risbank” – en af de nye andelsforeninger i IWEP-projektet
Af Bodil Pallesen,
projektleder Cambodia, ADDA
Det var en milepæl for tre landsbyer i
Pouk distriktet i Cambodia, da der d. 24.
november 2011 blev åbnet en af en række
risbanker ved en højtidelig ceremoni.
ADDA har bidraget med lån af risen ved
opstarten, i en såkaldt revolving fund,
hvor startkapitalen i form af ris udlånes til
medlemmerne. De skal så betale tilbage i
ris, med en mindre rente til risbanken, og
banken kan indkøbe ny ris, og fortsætte
aktiviteterne fremadrettet. Komiteen er

demokratisk valgt blandt medlemmerne
i selvhjælpsgrupperne, og i Pouk var det
den kvindelige unge formand, som holdt
tale. Ligesom formand for landbyrådet og
ADDAs projektleder åbnede risbanken
ved en lille ceremoni. Uddeling af risen
foregik meget højtideligt og til stor glæde.
Underskrifter bekræftes vha. fingeraftryk,
og efterfølgende fragtes rissækkene hjem
på cykel – det kræver lidt at holde balancen
med 100 kg på bagagebæreren.
Se også artiklen om oversvømmelserne i
Siem Reap andetsteds i bladet

Rissækkene transporteres hjem

Projektleder Bodil Pallesen deltager i
åbningen af risbanken

ramt af oversvømmelser i Cambodia. Vi
er i ADDA meget glade for den støtte vi
modtager fra vores medlemmer i form af
jeres medlemskab. Opbakningen gennem
medlemskabet skal ikke underkendes og
er med til at bidrage til vores folkelige
forankring i Danmark, så spred endelig
budskabet om vores virke, hvis I synes godt
om vores arbejde. Har du lyst til at give

en gave kan bidraget indbetales på reg.nr.:
9324 kontonr.: 324562370. Mærk bidraget
„Gave“ og tilføj også navn, email-adresse/
adresse og telefonnummer.
Hvis man ønsker at bidrage til et særligt
formål bedes man kontakte vores sekretariat på arafa@adda.dk eller
telefon 33 21 06 21.
Rigtig glædelig jul til jer alle!

A D DA s i g a n g v æ r e n d e p r o j e k t e r
Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket og hvem der financierer dem. I de fleste projekter inkluderer
budgettet ca. 5 – 10 % egenfinansiering. Læs mere om de enkelte projekter på www.adda.dk

Projekt

Periode

Budget (DKK)

Land

- financieret af
8.115.500 kr.
Danida

IWEP II (anden fase af IWEP):
04.2009 – 03.2013
Styrkelse af landbokvinders livsvilkår

Cambodia

ADDA-LEAP:
09.2010– 09.2011
Styrkelse af landbokvinders livsvilkår

Cambodia

430.000 kr.
Verdensbanken / WorldBank

ADDA-INFOSE:
Indsats for at imødegå fødevareusikkerhed blandt fattige i semi-urbane
områder af Siem Reap

02.2011 – 02.2015

Cambodia

7.500.000 kr.
EU

VLA-projektet II:
Juridisk bistand til landbefolkningen

01.2011 – 12.2014

Vietnam

6.712.775 kr.
Danida

Song Da II (anden fase af Song Da):
udvikling af etniske minoriteters
lokalsamfund

01.2010 – 12.2013

Vietnam

11.055.433 kr.
Danida

Økologiprojektet:
Udvikling af rammerne for økologisk
produktion og markedsføring

09.2004 – 10.2012

Vietnam

13.500.000 kr.
Danida

Tanzania:
Lokalbaserede interesseorganisationer
08.2009 – 12.2011
inden for landbrug. Pilotfase for at teste metode og samarbejde

Tanzania

5.078.165 kr.
Danida

Brug girokortet til at give et medlemskab af ADDA i julegave.
Kontakt kontoret på arafa@adda.dk eller tlf. 33 21 06 21 og hør nærmere.
Har du endnu ikke betalt kontingent for 2011 kan du også bruge girokortet til dette – ved indbetaling via netbank, husk da at påføre dit
navn. Medlemskontingent for 2012 skal ikke betales med nedenstående girokort, opkrævning vil blive udsendt.
Reg.nr.

Kontonr.

KA 73

INDBETALINGSKORT
Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Betalings-ID og indbetaler

Kreditornummer og beløbsmodtager

82139869

ADDA
Vodroffsvej 21A, st.
1900 Frederiksberg C

KVITTERING

Checks og lignende accepteres under forbehold af, at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets
kvitteringstryk, der er bevis for hvilket beløb, der er indbetalt.

Kreditornummer og beløbsmodtager

82139869

ADDA
Vodroffsvej 21A, st.
1900 Frederiksberg C
9324

Underskrift ved overførsel fra konto

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

Øre

Betalingsdato

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+73<

+82139869<

Dag

Måned
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