
Af Søren Thorndal Jørgensen, 
formand for ADDA, post-doc på 
Københavns Universitet

Er snæbelen vigtig for mig? Nej, ikke 
umiddelbart, men den udgør en brik 
i helheden, som tilsammen danner 
grundlaget for vor eksistens. Man kan 
sammenligne mangfoldighed med nit-
terne, der holder et Boeing fly sam-
men. Der sker nok ikke det helt store 
ved at hive et par nitter ud. Men hvor-
når fjerner vi den nitte, der får flyet til 
at styrte til jorden? Det er der ikke en 
formel for. På samme vis er der ikke 
en formel for, hvor meget mangfol-
dighed vi har brug for.  I istiden var 
mangfoldigheden nul i Danmark og 
dét må være vores base-line, altså in-
tet oprindeligt dansk dna. Så toppe-
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de den for 100-200 år siden og er gået 
tilbage siden på grund af inddragelse 
af vild natur til landbrugsdrift. Er det 
så ikke hyklerisk at støtte en fisk med 
en sjov næse for flere hundrede milli-
oner kroner? I det store tidsperspek-
tiv virker det dyrt i forhold til en en-
kelt dyreart. Men diskussionen må 
ikke handle om enkelte arter, for der-
ved forplumres målet og erstattes af 
ligegyldige smålige interesser. Snæb-
len er truet på verdensplan og den har 
valgt Danmark som hjemsted. Vi er 
alle indvandrere, der har fundet et op-
holdssted og tilpasset os langsomt til 
danske forhold.  Mennesker, plan-
ter og ikke mindst snæblen. Natu-
ren retter automatisk op på manglen-
de mangfoldighed ved at give plads til 
nyt liv, hvis vi har tid nok til at ven-

te. F.eks. vil en fældet regnskov tage 
ca. 70 millioner år om at genopstå. På 
den korte bane giver det mere mening 
at satse på at øge landbrugsproduktivi-
teten på den allerede dyrkede jord og 
derved spare regnskoven for yderlige-
re fældning. Her kommer ADDA ind i 
billedet.
Landmænd trænet gennem ADDAs 
markskoler har efter træningen alle 
øget produktiviteten og antallet af for-
skellige afgrøder. De har fået basal vi-
den om naturen som giver værktøj til 
at træffe de rette beslutninger selv og 
sprøjter derfor mindre til gavn for mil-
jøet. Vi hjælper også med udbredelse 
af viden om jordrettigheder og skov-
beplantning, som sikrer skovene på 
lang sigt. Tilsammen bevarer og øger 
det mangfoldigheden til gavn for alle.
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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. 

Som det ses er der meget spændende at fortælle!

News & Views udsendes til ADDAs 
medlemmer 2 gange om året. Ældre 
numre kan ses på ADDAs hjemmeside.
www.adda.dk

Redaktør af News & Views nr. 24: 
Anne-Marie Foged

ADDAs adresse: 
Fælledvejens Passage 2, st. tv. 
2200 København N
Telefon 24 47 13 07  
Mail: adda@adda.dk

Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S
News & Views / Agricultural 
Development Denmark Asia 

ADDAs  igangværende  pro jek ter

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

IWEP II (anden fase af IWEP):  
Styrkelse af landbokvinders livsvilkår

04.2009 – 03.2013 Cambodia
8.115.500 kr.
Danida

ADDA-LEAP:  
Styrkelse af landbokvinders livsvilkår

09.2010– 04.2012 Cambodia
430.000 kr.
Verdensbanken / WorldBank

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

02.2011 – 02.2015 Cambodia
7.500.000 kr.
EU / ADDA

FIGNAHB:  
Styrkelse af bondegrupper blandt etni-
ske minoriteter i provinserne Nghe An 
og Hoa Binh.  

01.2012 - 12.2014 Vietnam
5.000.000 kr
CISU

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 – 12.2014 Vietnam
11.055.433 kr.
Danida

Økologiprojektet: 
Udvikling af rammerne for økologisk 
produktion og markedsføring

09.2004 – 09.2012 Vietnam
13.500.000 kr.
Danida

Tanzania:
NADO i fokus. Styrkelse af civilsam-
fundet på landet

03.2012 – 07.2015 Tanzania
9.723.255 kr.
Danida

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

Kilde: Adda
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Nyt projekt i Vietnam – FIGNAHB

Af Lærke Aaboe-Jacobsen, Projekt-
medarbejder hos ADDA

Alle ADDAs projekter har det med at 
have et meget langt navn på engelsk, 
som ingen faktisk kan huske, og der-
for får projekterne ofte et forkortet 
kælenavn, og dette projekt skal selv-
følgelig ikke være en undtagelse! Tit-
len på det nye projekt er: Strengt-
hening Farmer Interest Groups among 
Ethnic Minorities in Nghe An and 
Hoa Binh Provinces eller den korte 
version - FIGNAHB. 
Projektets danske arbejdstitel er: Styr-
kelse af bondegrupper blandt etniske 
minoriteter i provinserne Nghe An og 
Hoa Binh.  
ADDA har haft stor succes med at af-
holde markskoler og derefter opfor-
dre til oprettelse af bondegrupper i det 
igangværende Song Da-projekt, og det 
er hos disse grupper at FIGNAHB ta-
ger sin begyndelse. Grupperne er sam-
let med forskellige formål i sigte. Det-
te er bl.a. fælles produktion og salg, et 
socialt og økonomisk sikkerhedsnet-
værk og spare/lånemuligheder. FIG-
NAHB vil arbejde med 220 bonde-
grupper, der har en fælles produktion. 
Fælles for disse grupper er, at de ikke 
har modtaget undervisning i denne 
form for produktion og salg, og dette 
vil projektet tilbyde. Der vil blive til-
budt undervisning indenfor omkring 
ti forskellige produkter såsom kyllin-
geudrugning, opdræt af smågrise og 
jordnøddeproduktion. Når grupper-
ne er blevet undervist og styrket i de-
res produktionsmetoder, vil projektet 
hjælpe dem med at blive oprettet som 
godkendte kooperativer, da dette vil 
styrke deres position samt give bedre 
muligheder for bl.a. lån fra staten til 
udvidelse af deres forretning. Denne 
metode tilsigter at oprette reelle land-
brugskooperativer blandt de etniske 
minoritetsgrupper, hvilket vil være til 
gavn både for medlemmerne, deres fa-
milier samt deres lokalområder. 
Det andet vigtige element i projek-
tet er projektuddannelse af grupper-
ne. Det er et stort ønske blandt bonde-

grupperne at være med til at udvikle 
deres lokalsamfund. Manglerne er sto-
re i disse afsidesliggende områder, og 
inkluderer bl.a. små lokale vandtan-
ke og vandforsyninger, mindre styk-
ker vej, afvandingskanaler samt små 
dæmninger. Med dette projekt vil bøn-
derne dels blive uddannet i hvordan 
man planlægger, styrer og evaluerer 
et projekt, samt få 1200 US$ stillet 
til rådighed til udførelse af et projekt. 
Grupperne skal inddrage deres lokal-
samfund både i udvælgelse, udførel-
se samt vedligeholdelse af projektet. 
Desuden vil grupperne blive under-
vist i fundraising og derudover skal 
de komme med forslag om yderlige-
re ideer til udvikling til deres lokale 

myndigheder. På den måde lærer del-
tagerne om politiske processer samt at 
tage et ansvar og være med til at ud-
vikle deres eget lokalsamfund. Til 
denne del af projektet vil 80 grupper 
deltage, da der ikke er økonomiske 
midler nok til at støtte alle grupperne. 

Det er den lokale del af Vietnamese 
Farmer Union i de to provinser, der er 
partnere på projektet: Hoa Binh Far-
mer Union og Nghe An Farmer Union.  

Det er CISU – Civilsamfund i Udvik-
ling (tidligere Projektrådgivningen), 
der har bevilliget ca. 5 mio. kroner til 
projektet. Det er første gang at CISU 
er donor til et af ADDAs projekter. 
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ADDA har støttet oprettelsen af fire nye 
andelsforeninger i Cambodia

Af Helge Brunse, seniorrådgiver på 
ADDA’s projekter i Cambodia

ADDAs IWEP projekt (Integrated Wo-
men’s Empowerment Project) har, 
som et af hovedformålene – udover 
at bekæmpe fattigdom – at styrke ci-
vilsamfundsstrukturen i projektom-
råderne med dannelse af små selv-
hjælpsgrupper (SHGer) med ca. 20 
medlemmer og efterfølgende sammen-
slutning af et antal SHGer i samvir-
kende andelsforeninger
I september 2012 var der stiftende ge-
neralforsamlinger i 4 nystartede an-
delsforeninger i Siem Reap provinsen. 
I gennemsnit er der 52 medlemmer i 
hver forening. Alle er i forvejen med-
lemmer i små kvindeselvhjælpsgrup-
per eller mikrokreditgrupper. 
De nye andelsforeninger nyder stor 
opmærksomhed fra officiel side i 
Cambodia og når IWEP slutter om 
et års tid, vil der være flere aktører - 
både den cambodianske regering og 
lokale NGOer, som er klar til suppor-
tere foreningerne og aktiviteterne. 

Overordnet set er dansk NGO-bistand 
til udviklingslande baseret på Dani-
das Strategi for  støtte til civilsamfun-
det i udviklingslandene’ og det gælder 
derfor selvfølgelig også ADDA og vo-
res projekter. En hovedtanke i strate-

gien er, at bistanden skal fremme ud-
viklingen af civilsamfundet som led i 
fattigdomsbekæmpelse og udvikling 
af demokrati. Civilsamfundene i Cam-
bodia skal udvikles til at repræsente-
re medlemmerne både lokalt og på na-
tionalt plan.

I IWEP har vi støttet oprettelsen af 
mange mindre andelsforeninger i pro-
jektområderne. Over årene er der fak-
tisk dannet omkring 170 kvindeselv-
hjælpsgrupper, som er demokratisk 
opbyggede med bestyrelse, bankkon-
to (og opsparingskonto), budgetter 
og udviklings- og arbejdsplaner. Alle 
grupper udvikler en eller anden form 
for indtægtsgivende virksomhed. Mest 
almindeligt er salg af forskellige for-
mer for farm input (frø, kunstgød-
ning og byggematerialer) til bønderne 
i landsbyen. Men i områder, hvor der 
kommer turister, produceres der tasker 
og kurve eller palmesukkerprodukter. 
Af enkeltmandsvirksomheder er der 
en del som opretter små boder med 
salg af småfornødenheder, drikkevarer 
og slik. Atter andre får et lille lån fra 
’gruppekassen’ til køb af et par grise, 
nogle kyllinger eller såsæd. 

Mange af grupperne har lavet ’risban-
ker’ eller risopbevaringssiloer, hvor 
man opbevarer medlemmernes ris ef-
ter høst - hvor prisen er lav - til et se-

nere tidspunkt, hvor prisen er højere. 
Det er kapitalkrævende at opføre så-
danne bygninger, men ofte har vi fra 
projektet været i stand til at yde til-
skud til materialer, fordi der er ydet 
store donationer fra for eksempel Y’s 
Mennetter i Danmark, Lions Clubs og 
enkeltpersoner. Sådanne tilskud har 
betydet, at selv de fattigste grupper 
har kunnet oprette indtægtsgivende 
aktiviteter langt hurtigere end ellers.

De små civilsamfund har fået hjælp 
til at oprette afsætningsgrupper og be-
styrelser for risbankerne, som må hol-
de styr på hvem der har leveret ris, og 
hvem der tager ris ud, der er også al-
tid et vist tab ved at opbevare ris, det 
tab skal fordeles. Der skal også bereg-
nes en rente for opbevaringen. Alt det-
te er faktisk meget krævende for en 
lille gruppe kvinder, der ikke har gen-
nemgået meget skolegang – hvis nogen 
overhovedet. Men efter noget træning, 
og ved brug af de af projektet udvik-
lede skemaer med videre, fungerer sy-
stemet upåklageligt. Og samtidig er 
resultatet, at medlemmerne (mest kvin-
der) får stor erfaring i fortalervirksom-
hed overfor det omgivende samfund og 
de tilstedeværende myndigheder. Der-
ved får kvinderne udviklet selvsikker-
hed og bliver mere frigjorte så de tør 
henvende sig til myndigheder og andre 
hvis det er påkrævet. 
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Det sidste møde i ’Mikrokreditgruppen’ inden dannelsen af den 
nye andelsforening. Denne gruppe er en af de 12 grupper som 
dannede en andelsforening.

Director of Agriculture (th.) overrækker beviset godkendelsen af 
andelsforeningen til sekretæren.
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En af de økonomiske aktiviteter for ’Kvalitetstømmer og lyse kvinder’ foreningen er fabrikering af kurve, 
som der er et godt marked for.

Delegerede fra det første møde i ’Kvalitetstømmer og lyse kvinder’ foreningen

I ADDA er vi særde-
les tilfredse med, at 
selvhjælpsgrupperne 
har ønsket at slutte 
sig sammen til større 
og mere bæredygti-
ge andelsforeninger, 
hvis formål det er at 
styrke medlemmer-
nes økonomi, selv-
værd og indflydelse i 
lokalsamfundet. 

I Cambodia fandt vi 
ellers ud af, at man 
ikke skulle snakke 
for højt om dannel-
se af kooperativer, for 
det ville lede tanker-
ne hen på de forfærde-
lige forhold, der herskede i de tvangs-
oprettede risdyrkningskooperativer 
under Khmer Rouge regimet og Pol Pot 
i 1970erne, og hvortil folk fra byerne 
blev udkommanderet, og hvor mange 
sultede ihjel eller blev dræbt på anden 
måde. Men som tiden er gået, har den 
cambodianske regering udformet et så-
kaldt ’Royal Decree’ om etablering og 
funktion af landbrugsandelsselskaber. 

Landbrugsministeriet og de lokale kom-
muner har godkendt de fire nye andels-
selskaber, de er nu officielle med et vel-
klingende navn, eget domicil, 45-70 

medlemmer, medlemskapital og en de-
mokratisk valgt bestyrelse uden indfly-
delse udefra. Vedtægterne for en cambo-
diansk andelsforening er ikke de samme, 
som er gældende for andelsforeninger 
i Danmark med en mand - en stemme-
princippet. I Cambodia siger ’Royal De-
cree’ for eksempel, at et medlem kan eje 
medlemsandele op til 20 % af stemmer-
ne i den enkelte forening. Det vil sige at 
et medlem kan købe 20 andele hvis der 
er 100 andele i foreningen.

I et tilfælde har kommunen stillet et 
kontor og mødelokale til rådighed for 

andelsselskabet og en koreansk NGO 
er ved at opføre et solcelleanlæg, så 
der bliver gratis elektricitet. En anden 
forening har fået stillet kontor og mø-
delokale til rådighed af et af medlem-
merne. Medlemmet håber dog så på, 
at foreningen senere vil blive i stand 
til at betale leje for bygningen.

De fire foreninger er navngivet med 
nogle flotte navne: Den ene forening, 
omfattende 9 SHGer i 9 landsbyer, hed-
der: ’Pram Baun Neang Noun Changs-
ar’. I dansk oversættelse bliver det noget 
i retning af: ’De ni landsbyer med kva-
litetstømmer og smukke lyse kvin-
der’. Det kunne måske godt lyde lidt 
som et navn, der er opfundet af mænd.

I ADDA er vi tilfredse med, at der 
er ved at komme godt gang i dannel-
sen af andelsforeninger og det skyldes 
ikke mindst, at Danida som financier-
er projektet, har givet IWEP tid nok 
til at processen kan gennemføres. (Ci-
vilsamfundsprojekter tager ikke under 
5-7år for at blive bæredygtige). Der 
er et års tid tilbage af projektet og vi 
planlægger, at der kan dannes endnu 
flere små andelsselskaber.
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I det forløbne år har ADDA modta-
get mange donationer fra private og 
foreninger. Det er vi meget glade for, 
for det, der i dansk sammenhæng kan 
synes som et mindre beløb, kan i et 
uland virkelig betyde en forskel for 
dem der modtager gaven.
En af de store bidragydere har været 
Y’s Menetterne, der i flere omgange 
har sendt store beløb, der var øremær-
ket til selvhjælpsgrupperne i Cambo-
dia, som omtalt i foregående artikel.
Y’s Menetterne er en kvindebevægelse 
på kristent grundlag, der læner sig tæt 
op ad Y’s Men International.
På samme måde har Lions Club 
Skjern-Tarm sendt et øremærket be-
løb til Cambodia, hvor donationerne 
blandt andet er blevet brugt til at opfø-
re ris-siloer, som den der ses på bag-
grunden i billedet, hvor Helge Brunse 
sidder med medlemmerne af selv-
hjælpsgruppen. Indvejningen af ri-
sen fra de enkelte bønder følges nø-
jes og opmagasineres samlet i siloen. 
Andre selvhjælpsgrupper har i kraft af 
donationen fået mulighed for at etab-
lere brønde, hvor deltagerne bidrager 

Fra gave til gavn  
Når danske donationer bliver til gavn for cambodianske selvhjælpsgrupper

med arbejdet, mens 
pengene går til ma-
terialer, såsom 
brøndringe.
Til grupper i Viet-
nam har ADDA 
modtaget store be-
løb fra Foreningen 
Roskilde Festival, 
Lauritzen Fonden 
og Jubilæumsfon-
den.
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Det var det opløftende budskab fra den 
store landsdækkende kampagne, der 
for tredje år i træk blev afviklet i sep-
tember.
Målet med kampagnen var at give be-
folkningen mere viden om de konkre-
te resultater af udviklingshjælpen og 
arbejdet med at bekæmpe global fat-
tigdom. 
Konkret var kampagnen knyttet an til 
FN’s 2015 Mål, som er den bredt aner-
kendte målestok for verdens udvikling. 
Verdens Bedste Nyheder er en opfor-
dring til at få taget de sidste afgørende 
skridt mod 2015 Målene.
Verdens Bedste Nyheder blev finan-
sieret gennem en bevilling fra Danida/
Udenrigsministeriet, som gik til at ko-
ordinere kampagnen og udvikle kam-
pagnematerialer.
Afsender for Verdens Bedste Nyhe-
der var et helt unikt samarbejde mel-
lem FN, Danida og mere end 80 dan-
ske udviklingsorganisationer – store 
som små.
Verdens Bedste Nyheder havde ikke et 
budget til at købe annonceplads, men 
fik en uvurderlig hjælp fra det danske 
erhvervsliv i og med at over 75 danske 
virksomheder hjalp med at få kampag-
nen ud til danskerne ved at stille plads 
til rådighed på websider, i kundemedi-
er og lignende.

Som en af de mange udviklingsorgani-
sationer deltog ADDA d. 14. septem-
ber dagen lang i flere arrangementer.
Om morgenen trodsede 2.000 frivilli-
ge, heraf en lille flok fra ADDA, den 
truende regn. Med gratis æbler (fordi 
kampen mod fattigdom bærer frugt!) 
og en avis fyldt med gode nyheder 
spredte de mange frivillige smil hos 
morgenfriske danskere.
Senere på dagen havde ADDA sit helt 
eget arrangement i Café Væksthuset på 
Frederiksberg.
Caféen var en meget positiv og hjælp-
som samarbejdspartner og stillede 
plads til rådighed, så ADDA’s repræ-
sentanter kunne fortælle interessere-

Verdens Bedste Nyheder
- er at det går fremad for verdens fattige, og at udviklingsbistand nytter noget.

de blandt caféens gæster om ADDA’s 
projekter. De til lejligheden fremstille-
de flotte plakater var udstillet og blev 
uddelt sammen med ADDA-kasketter, 
hatte og informationsmateriale.
Som et yderligere bidrag til dagen be-
stod Caféens menu denne dag af viet-
namesisk pho – suppe, cambodiansk 
Fish Amok og afrikansk risret, alt uhy-
re velsmagende og en fryd for øjet, 
så det blev en rigtig dejlig dag, helt i 
kampagnens ånd.

Kirsten, Lærke og Anne-Marie fortalte om 
ADDA i Café Væksthuset

FNs 2015 MÅL 
1. FATTIGDOM: Halvere fattigdom 

og sult i verden 
2. UDDANNELSE: Opnå grundsko-

le til alle 
3. LIGESTILLING: Fremme ligestil-

ling mellem mænd og kvinder, og 
styrke kvinders rettigheder 

4. BØRNEDØDELIGHED: Formind-
ske børnedødeligheden med to 
tredjedele 

5. MØDREDØDELIGHED: Reduce-
re dødeligheden blandt gravide og 
fødende kvinder 

6. SYGDOMME: Bekæmpe udbre-
delsen af hiv/aids, malaria og andre 
sygdomme 

7. BÆREDYGTIGT MILJØ: Sikre en 
miljøvenlig og bæredygtig udvikling 

8. GLOBALT PARTNERSKAB: Op-
bygge et globalt partnerskab for 
udvikling

FNs 2015 MÅL  
– DE VIGTIGSTE  
FREMSKRIDT

1. FATTIGDOM: Andelen af ekstremt 
fattige er halveret siden 1990 

2. UDDANNELSE: 90% af alle børn 
i u-landene kommer nu i skole

3. LIGESTILLING: Lige så mange 
piger som drenge starter nu i skole 

4. BØRNEDØDELIGHED: Der dør 
12.000 færre børn om dagen 

5. MØDREDØDELIGHED:  Døde-
ligheden blandt gravide og fødende 
kvinder er halveret 

6. SYGDOMME: Aids-epidemien er 
bremset og færre smittes 

7. BÆREDYGTIGT MILJØ: 2 milli-
arder mennesker har fået adgang til 
rent vand. 

8. GLOBALT PARTNERSKAB:  Har 
ingen klar deadline at blive målt på

FNs 2015 MÅL 
2015 Målene er verdens samlede plan for at bekæmpe fattigdom: Siden år 2000 
har verdens regeringer, FN og udviklingsorganisationerne lovet hinanden at fo-
kusere på at nå disse otte FN-mål. De er den første, store milepæl på vejen mod 
at helt udrydde ekstrem global fattigdom. Vi er allerede tæt på at indfri mange 
af målene – men det er vigtigt at vi fortsætter opbakningen.
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Evaluering af det økologiske projekt i Vietnam

Af Lærke Aaboe-Jacobsen, Projektle-
der hos ADDA 

Det økologiske projekt eller mere kor-
rekt: ”Udvikling af en produktions- og 
marketingsstruktur for økologisk jord-
brug i Vietnam”, har været i gang si-
den 2004 med slutdato d. 30. septem-
ber 2012.
Projektet er den første af sin slags i 
Vietnam, hvor begrebet ”økologi” for 
mange vietnamesere stadig er en by 
Rusland. Derfor har der undervejs væ-
ret mange forhindringer for arbejdet, 
men alligevel er der også opnået man-
ge frugtbare resultater!
Et meget vigtigt element i projek-
tet har været udvikling af et certifice-
ringssystem for økologiske produkter. 
Projektet har udviklet et Participato-
ry Guarantee System (PGS) tilpasset 
vietnamesiske forhold. PGS er et bru-
gerdrevet system, der bygger på tillid 
mellem medlemmerne, der bl.a. be-
står af producentgrupper, forhandle-

re og forbrugere. Systemet bygger på 
et sæt standarder for både producen-
ter og forhandlere, og når disse stan-
darder overholdes, kan parterne bruge 
PGS logoet på deres produkter. Der er 
en intern inspektion, hvor de forskel-
lige deltagere er med til at inspicere 
de andre og på den måde beslutte om 
standarderne er overholdt. 

Ved projektets afslutning er der i alt 
28 producentgrupper med PGS cer-
tificering. Disse grupper dyrker øko-
logiske grøntsager og frugter. Det er 
planen at det inden årets udgang også 
bliver muligt at avle økologiske kyl-
linger med certificering. Disse pro-
dukter bliver solgt i supermarkeder og 
økologiske forretninger, samt via en 
udbringningsservice til private hjem 
og firmaer. 

Det var oprindeligt planlagt at der 
skulle være etableret mange flere pro-
ducentgrupper, men forskellige for-

hindringer har ført til et lavere an-
tal. Bl.a. har det været svært og meget 
tidskrævende for bønderne at få ad-
gang til jord og vand, der har været 
rent nok til at kunne bruges til øko-
logisk produktion. Derudover har det 
også for nogle grupper været for svært 
at overholde de økologiske standarder, 
da det kræver udholdenhed og tålmo-
dighed specielt i opstartsfasen. Gene-
relt kræver økologisk produktion mere 
manuelt arbejde og mere tid end ved 
konventionelt landbrug, hvor der bl.a. 
kan bruges pesticider ved bekæmpel-
se af skadedyr. Dertil kommer at pro-
ducenterne i ca. et år dyrker deres pro-
dukter efter økologiske principper, 
men først kan få deres PGS-godken-
delse når de har bevist at de kan over-
holde dem. Dvs. at de må sælge deres 
produkter til samme pris som konven-
tionelle grøntsager. For de 28 grupper, 
der i dag er en del af PGS, er det både 
en højere indkomst, grundet højere 
pris for økologiske produkter, samt et 

Lugt-fælde til skadedyr Høst og rengøring af økologiske agurker
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bedre helbred, der gør at medlemmer-
ne er virkelig glade for den økologiske 
produktion. Det faktum at ingen kemi-
kalier er tilladt i produktionen, gør at 
bønderne ikke er udsat for disse som 
tidligere når de sprøjtede deres mar-
ker, og da de nu selv også spiser øko-
logiske grøntsager, fortæller bønder-
ne at de har det fysisk bedre. Specielt 
de kvindelige bønder er meget glade 
for projektet, da de nu kan tilbyde de-
res børn sundere mad og renere omgi-
velser. 

Et andet vigtigt resultat har været til-
blivelsen af en økologisk organisation 
– Vietnam Organic Association, der 
officielt blev til i maj 2012. Forenin-
gens mål er bl.a. at varetage medlem-
mernes interesser og sørge for, at øko-
logi kommer højere på dagsordenen 

Projekter tager lang tid fra ide til udførelse. Dette billede fra 2003 viser Niels Johan-
sen, Ole Henriksen og Koen der Braber, der inspicerer en grønsagsbutik og diskuterer 
muligheden for at starte et øko-projekt i ADDA-regi 

Besøg hos en af de butikker, der sælger økologiske grøntsager

hos forbrugere og myndigheder. Orga-
nisationen er i sin spæde opstart med 
et lille medlemstal. Det er ADDAs 
håb at både producenter, forhandlere, 

forbrugere samt forskere mm. vil være 
blandt medlemmerne i fremtiden, så-
ledes at organisationen kan stå som en 
stærk fortaler for økologien i Vietnam. 
Fremtiden for økologisk jordbrugspro-
duktion i Vietnam er lysere end den 
nogensinde har været, men der er sta-
dig lang vej igen. Et vigtigt element 
er forbrugerne og deres fortsatte tillid 
til økologi. ADDAs projekt er stoppet, 
men projektets resultater fortsætter 
forhåbentlig langt ud i fremtiden. Cer-
tificeringssystemet PGS er sat op til at 
fungere med klare rollebeskrivelser til 
deltagerne. En lokal NGO, Action for 
the City, der har været en del af pro-
jektet, vil være tovholder for PGS ef-
ter projektets afslutning. Projektet har 
en hjemmeside hvorfra en frivillig ko-
ordineringsgruppe vil uploade vigtige 
dokumenter mm. 

Derudover er der meget arbejde, der 
fortsat skal laves, bl.a. er der stadig 
flere produkter, hvortil der skal laves 
standarder, således at disse kan inklu-
deres i PGS. Økologisk kød er en ef-
terspurgt vare, og griseproduktion er 
bl.a. i gang på forsøgsbasis. Derud-
over skal der også en større produkti-
on til at kunne dække efterspørgslen, 
og mere information til forbrugerne 
vil være med til at udvide efterspørgs-
len endnu mere.

Det bliver spændende at følge med i 
udviklingen af økologien i Vietnam, 
som ADDA har været med til at give 
en god start! 
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Et billede siger mere end tusind ord…

I forbindelse med Verden Bedste Ny-
heder fik ADDA støtte fra CISUs (tid-
ligere Projektrådgivningen) Oplys-
ningspulje til at få lavet fire smukke og 
oplysende plakater om ADDAs arbejde 

med landbrugs- og civilsamfundsudvik-
ling i Vietnam, Cambodia og Tanzania.
Unni Nørløv Iwanczuk, Arkitekt MAA 
- Byrum og Design, blev valgt som 
den der skulle designe plakaterne og 

Kolind Bogtrykkeri stod for trykket.
Ved arrangementet fik nye medlemmer 
en plakat med hjem, og de resteren-
de plakater skal senere bruges til mar-
kedsføring af ADDA.
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Kort nyt

Dette betyder at gavegivere/bidrag-
ydere kan få fradrag for bidrag de 
yder til ADDA. Såfremt man ønsker 
at benytte muligheden for fradrag, er 
det vigtigt at man ved donation oply-
ser sit cpr.nr eller CVR-nr., så ADDA 
kan indberette beløbet til SKAT.
Medlemskontingent er ikke omfattet 
af begrebet gave/bidrag, da dette er 
betaling for medlemskab af forenin-
gen. Øremærkede gaver, som gives 
med udtrykkelige betingelser om 
anvendelse kan ikke opnå fradrag. 
Fradragsretten mistes dog ikke, hvis 
en gavegiver i forbindelse med gave-
indbetalingen fremsætter ønske om, at 
gaven skal gå til et bestemt formål.
Du er meget velkommen til at kontak-
te os på adda@adda.dk eller 24 47 13 
07 for at høre mere om donationer. 

ADDA godkendt af SKAT efter ligningsloven § 8 A

Tanzania
De involverede i ADDAs nystartede 
4-årige projekt i Tanzania har meget 
travlt, bl.a. er ADDAs projektkontor i 
Njombe blevet flyttet til Igwachanya, 
den nye distriktshovedstad, hvor 

ADDA online
Husk at medlemsbladet News & 
Views ikke den eneste måde at følge 
med i ADDAs aktiviteter.
På hjemmesiden www.adda.dk kan 
du løbende læse nyheder fra ADDA 
og her kan du også få et overblik over 
ADDAs projekter, se billeder fra vores 
tre samarbejdslande mm. 
På hjemmesiden kan du også tilmelde 
dig et elektronisk nyhedsbrev, der som 
supplement til News & Views mailes 
til alle interesserede, og indeholder 
nyheder om projekterne og aktiviteter 
i Danmark.
ADDA har også en Facebook-side, 
der bliver opdateret dels med nyhe-
der fra ADDA og dels med interessan-
te artikler, events mm., der omhandler 
de samme emner, som ADDA arbejder 
med. Søg på: Agricultural Develop-

Snæblen – hvaffor en fisk?
Hvis du ikke helt har present hvad den 
snæbel, der bliver omtalt i lederen, er 
for noget, kan du læse mere på www.
snaebel.dk.

NADOs kontor er blevet indrettet 
til formålet. Det 4-årige projekt har 
fokus på kapacitetsopbygning af den 
lokale landbrugsforening NADO, for 
derved at styrke civilsamfundet på 

ment Denmark Asia (ADDA) på Face-
book for at ”Synes godt om” ADDA.

landet. Læs mere i næste nummer.
John Wihallah, der ses til venstre på 
billedet, er direktør for NADO.

En donation kan for eksempel gives til bygning af en rissilo



Derved bidrager du til at fattige 
bønder i Asien og Afrika kan forbedre 
deres og deres landsbyers levevilkår. 
Det er billigt, for du får to gange om 
året tilsendt medlemsbladet News & 
Views, og kan derudover følge med 

i hvad der sker i projekterne ved at 
tilmelde dig ADDAs nyhedsmail eller 
følge med på vores hjemmeside og 
Facebook.
Tilmeld dig via www.adda.dk eller 
ring til 24 47 13 07.

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

Kære medlem.
Husk at fortælle når du skifter adresse. 
Hver gang vi sender medlemsbladet 
ud, kommer der nogle retur, fordi 
adressen er forkert.
Det kan gøres nemt ved enten at sende 
en mail til adda@adda.dk eller ringe 
til kontoret på 24 47 13 07

Det er meget nemmere at betale gennem PBS, du kan tilmelde dit medlemskab til 
betalingsservice ved at klikke på linket på www.adda.dk og udfyld formularen.
Dit medlemsnr. samt Deb.grp.nr. finder du på opkrævningen udsendt af ADDA. 
Har du spørgsmål vedr. dine medlemsoplysninger kontakt da venligst kontoret 
på adda@adda.dk eller på telefon 24 47 13 07.
Bemærk du kan ikke tilmelde dig medlemskab af ADDA via betalingsservice, 
dette skal ske via tilmeldingsblanketten under 
„Støt ADDA“.

Flyttet?

Bliv medlem af ADDA!

Glemt at betale kontingent? 

Tillykke... 

– og vi glæder os til at byde dig velkommen som kunde!

KOLIND BOGTRYKKERI I/S

Mårupvej 30 · 8560 Kolind · Tlf. 8639 1899 – kbtryk.dk

Du har fundet firmaets 
nye trykkeri

Flyers - Postkort - Plakater - Visitkort - Foldere - Klistermærker 
Fakturasæt - Hæfter - Bøger - Brevpapir - Roll-ups - Bannere - Plasttryk

Vi er meget alsidige og har egen produktion

Vi trykker på plast, papir og karton

Vi har nogle af Danmarks bedste priser

Vi har Danmarks nyeste og mest effektive trykmaskine

kvalitet og l
evering 

er altid i or
den

Tryksager med
 et smil

– det er vore
s stil


