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ADDAs igangværende projekter

I 2017 har vi startet to projekter op: EASY- projektet i Cambodia, som er en videreførelse af COSIS- projektet, samt første fase
af AMDT i Tanzania.
Vi har afsluttet to projekter: COSIS i Cambodia og CEMI i Vietnam.

ADDA fortsætter ufortrødent med det lange træk med at skrive
projektansøgninger.
Her er oversigten over hvilke projekter, der er i gang i øjeblikket,
samt hvem der finansierer dem. I de fleste projekter inkluderer
budgettet ca. 5 – 10 % egenfinansiering, der dækkes af ADDA og
partnerne.
Læs mere om de enkelte projekter på www.adda.dk

Projekt

Periode

Land

CISOM, fase II:
Styrkelse af civilsamfundet i
Oddar Meanchay

03.2016-03.2019

Cambodia

5.000.000 kr
CISU

EASY
Empowering Agricultural Cooperati- 06.2017 - 05.2020
ves and Civil Society Development in
Siem Reap

Cambodia

3.500.000 kr.
CISU

Contract Farming:
Juridisk bistand til kontrakt landbrug

01.2015 – 12.2017

Vietnam

4.968.000 kr.
CISU

VN Organic
Fremme af økologisk landbrug

04.2016 - 03.2019

Vietnam

3.783.200 kr
CISU

07.2016 – 03.2018

Tanzania

200.000 kr.
CISU

Sunflower cluster development for
organic certification and
international export

10.2016 – 12.2017

Tanzania

171.702 kr.
Local Investment Climate
(LIC), Tanzania

Linking small-scale farmers to the
international market for organic
sunflower

08.2017-12.2020

Tanzania

AMDT
2.126.000 USD

ADDA-ADP partnership building
for future interventions.

Forprojekt:
08.2017-12.2017

News & Views udsendes til ADDA’s medlemmer to gange om året. Tidligere numre
kan ses på ADDA’s hjemmeside.

ADDAs yngste medlem, Frederik Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen,
Newslængst
& Views
Redaktør
News
Views nr. 34: til ADDA har været
der af
som
en af&initiativtagerne
med/ iAgricultural
foreningen.
Denmark
Asia
Tove Bang og Povl Nørgaard Som det ses er derDevelopment
meget spændende
at fortælle!
Forsidefoto: Et medlem af selvhjælpsgruppen låner ris i risbanken i
Trapangrun landsbyen. Foto: Yun Sinang
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Budget ca. (DKK)

- financieret af

224.000 USD

ADDA’s adresse:
ADDA
Carit Etlars Vej nr. 6
1840 Frederiksberg
Telefon 24 47 13 07
Mail: adda@adda.dk
www.adda.dk
Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S

Kilde: Adda

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 private fonde/donorer til at støtte ADDAs projekter.

At udvikle identitet i tid
med øget globalisering
LEDER
Af Søren Thorndal Jørgensen,
formand for ADDA

Konturerne tegner en tidsalder, hvor vi som
mennesker bliver mere ensrettede i alle henseender. Vores identitet bliver formet af
normer defineret langt væk fra de normale kilder som familien og egnen. For mange
mennesker sker denne udvikling langsomt
og ubemærket. Fjernsynet og internettet er
kæmpe katalysatorer for ensretningen. Det
enorme vareudbud fremmer dagdrømmeri om en bedre tilværelse i glamour og sorgløshed. Resultatet er, at vi jager drømme
langt fra det opnåelige og egentlig også ønskelige. Groft forsimplet benævner vi denne
udvikling for ”globalisering”. Som en gammel globetrotter, så har jeg svært ved at acceptere ensretningen af folk, for med den
går mange spændende værdier og traditioner tabt. Og det er naivt at tro, at den trend
kan vendes med et pennestrøg. Globalisering går fremad - ikke baglæns, men måske
kan vi bevare vores hver især særegen kul-

tur uden at isolere os. Findes der en sådan
tredje vej?
For nogle folkeslag bliver globalisering kilden til en søgen mod oprindelige værdier og
kultur. Flere og flere folkeslag har et ønske
om at blive selvstændige nationer og ønsker at frigøre sig fra tidligere tiders magtstrukturer. En sådan frigørelse er vanskelig,
for det er enormt svært at argumentere imod
demokratiske værdier og spilleregler. Dog
ser jeg det som en falliterklæring for nogle nationalstater, at dele af landets regioner
ønsker en opsplitning. Hvis fællesskabet har
så lidt værd, at man kun kan opnå indflydelse ved en skilsmisse, så må magthaverne have misforstået selve essensen af at udøve magt. For det gælder jo om at beskytte
og forsvare de svage og give rum til alle i
samfundet. Globalisering har forøget behovet for lokal medbestemmelse, da alternativet er meget ringere.

En stille revolution
I ADDA har vi gennem mange år arbejdet
med træning og kapacitetsopbygning af et-

niske minoriteter, mest i Vietnam, men også
i Cambodia og gerne fremadrettet i Myanmar. Mange af de etniske minoritetsgrupper
er oftest de mest udsatte og fattige i udviklingslandene. Gennem vores velkendte træning i markskoler opnår landmændene selvtillid og vilje til medbestemmelse. At kunne
fungere i en gruppe på 30 landmænd giver
også træning i demokratiske spilleregler.
Disse egenskaber bruges efter markskolen
i det offentlige rum til at opnå indflydelse. Det kan lyde banalt i en dansk kontekst,
men for mange mennesker i udviklingslande er det en stille revolution. Jeg har set udviklingen i Nordvietnam – det er muligt.
Vi skal alle som individer blive klogere på,
hvad der er illusioner, og hvad der er virkelighed; hvad der er vigtigt, og hvad der
er ligegyldigt i tilværelsen. Det kan vi kun
ved at erkende vores identitet. Med den kan
vi skærme os mod de kolde vinde fra globaliseringens storm. Det vil give mening
for den enkelte, og det vil give fremdrift for
samfundet.
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Julegaven 2017

– Giv bidrag til brønde, risbanker, broer,
vandkanaler og veje i Cambodia og Vietnam
Giv 200 kr. eller mere til ADDA’s juleindsamling som går til mindre udviklingsprojekter i landsbyerne i ADDAs
projektområder.
Tusindvis af fattige familier har oplevet et
løft i indkomst og levevilkår, efter at de har
deltaget i ADDA’s projekter. Bønderne lærer nye dyrkningsmetoder, indgår i selvhjælpsgrupper, og flere danner sammenslutninger og andelsforeninger. De lærer også
om afsætning af deres produkter, samtidig med at de styrkes i at argumentere for
deres rettigheder overfor myndighederne. Alt dette er finansieret gennem de mange bevillinger til projekter, som ADDA har
fået gennem årene. Men der er også en del

af landbobefolkningernes behov, som ikke
støttes af disse midler. Her kan mindre pri-

Fælles vandanlæg, som er
etableret for
ADDA’s indsamlingsmidler i
Nghe An provinsen. Vietnam.

vate donationer gøre en kæmpe forskel.
Landbofamilierne har store behov for brønde til rent drikkevand, vand til afgrøderne,
sikre opbevaringshuse til deres ris samt lokal infrastruktur, som mindre veje og broer. Der ydes støtte til materialer, og bønderne udfører arbejdet ofte sammen med deres
selvhjælpsgruppe.
De indsamlede midler går ubeskåret til disse små udviklingsprojekter. Følg kampagnen på www.adda.dk.

Ny brønd i
Trapang Veng
landsbyen.
Cambodia.

Bidrag kan sættes ind på ADDAs konto: Reg.nr: 9324 Konto.nr:
3245623703
Husk at angive fulde navn, adresse og cpr. nr.
Alle vil modtage et brev fra ADDA, som bevis på julegaven, og
beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen. ADDA er godkendt
efter ligningsloven, og vi indberetter bidraget til SKAT, når du
oplyser dit navn, adresse og Cpr.nr.
Har du spørgsmål så kontakt ADDA på 24 47 13 07 eller på
e-mail: adda@adda.dk

Bro i Thu Phong kommune i Hua Bihn provinsen. Vietnam.
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Risbank, Thnal landsbyen, Cambodia

Mindre udviklingsprojekter
har stor betydning

Ris vejes af og lånes ud til et medlem af risbanken.
Tekst og foto af Yun Sinang
Projektleder i CISOM, ADDA Cambodia

ADDA bidrager i samarbejde med den
cambodianske NGO READA til en række
mindre udviklingsprojekter, de såkaldte
Community Development Projects
(CPD). Disse mindre projekter støttes
økonomisk med midler fra ADDA’s juleindsamling, da der ikke kan tages penge
fra CISOM- projektet til dem.
CDP- projekterne støtter bønderne
med midler til indkøb af materialer, så
de kan opføre ris- banker og ringbrønde, samt renovere vandreservoirer.

Risbanker hjælper fattige
familier gennem perioder med
fødevaremangel
Thnal landsbyen er en af 10 landsbyer i
Kok Kpous kommune, beliggende i Banteay Ampil distriktet i Oddar Meanchey provinsen. De fleste af landsbyens beboere er
bønder, og de oplever hvert år, at de får et
mangelfuldt udkomme fra markerne, som
ofte ikke dækker deres årlige behov for fødevarer. Det er især i perioden fra august til

december, at manglen på ris bliver mest alvorlig.
I 2013 besluttede 34 familier i Thnal landsbyen at gå sammen i en selvhjælpsgruppe og starte et mindre udviklingsprojekt
(CPD). Formålet var at afhjælpe fødevaremanglen for de fattige husstande, samt
at reducere deres omkostninger ved køb af
ris fra forretningsmænd. Intentionen var at
øge gruppens ressourcer ved at ´opspare
ris´ i risbanken på en ansvarlig og transparent måde. F.eks. har 31 familier i området
lånt ris i risbanken til at leve af i en samlet
mængde på 3.612 kg i 2017.
Mr. Ang Oeun på 53 år bor med sin familie på seks medlemmer, heraf to små børn,
i landsbyen Preah Chombok i Paav kommune, Trapang Prasat distriktet. De arbejder som risbønder og ved siden af arbejdet
med ris brænder de trækul, som de sælger.
Mr. Oeun går også ud som lønarbejder i sin
fritid.
Mr. Oeun forklarer, at hans familie har
mangel på ris i en periode på seks måneder
næsten hvert år. Årsagen er, at udbyttet fra
landbruget er for lille fra år til år, og antal-

let af familiemedlemmer vokser hele tiden.
For at kunne klare denne udfordring låner
han hvert år 100 kg ris fra fællesskabets risbank, så familien kan få nok at spise.
Mr. Oeun : „Fællesskabets produktion til
risbanken er meget afgørende, og den spiller en vigtig rolle i at sikre at landsbyens
beboere får mad nok. Selv om den ikke opfylder efterspørgslen 100 %, så hjælper den
os med at overleve i en tid med ineffektivitet i landbruget. For mig selv, som medlem af den fælles risbank, og på vegne af
de andre landsbybeboere vil jeg gerne takke
ADDA/READA, for den støtte, de har givet
os til at indlede processen med at oprette og
drive fælles risbanker“.

Risen bringes ind til lagring i risbanken i
Thnal landsbyen, Oddar Meanchey.
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Fremskridt for andelsforeninger
og unionsdannelse i Siem Reap

181 AC medlemmer i Kouk Thlok Kroam Kommune, Chikreng Distriktet giver tilsagn om deltagelse i unionsdannelsen.

Tekst og foto af Pich Sophin
Projektkoordinator, ADDA Cambodia

ADDA-READA’s støtte til ti andelsforeninger, AC’er (Agricultural Cooperatives) i Siem Reap (EASY- projektet)
giver gode resultater i form af stigende
medlemsantal, øget overskud og flere
aktieejere

En succesfuld landbrugs-andelsforening
En af de ti AC’er hedder Kouk Thlok Krom
Meanchey Satrey Samaki. Den hører hjemme i Kouk Thlok Krom Kommune i Chikreng distriktet.
Andelsforeningen blev oprettet i november 2014 med 69 medlemmer, herunder
54 kvinder, 94 aktieejere og en kapital på
1.261 USD. I 2016 var det samlede medlemstal steget til 116, herunder 100 kvinder, med 260 aktier, og den samlede kapital, inklusive lån fra ADDA - READA, var
på 8.535 USD (den samlede egenkapital i
AC’en er på 4.535 USD).
I 2017 er det samlede medlemstal vokset
yderligere til 378 medlemmer, herunder 327
kvinder, med 4.656 aktier. Den samlede ka6

pital, inklusive lån fra andre finansielle kilder, er på 61.696 USD (den samlede egenkapital i AC’en er 20.199 USD).
AC’en har implementeret fire planlagte forretningsområder, herunder køb og salg af
kunstgødning, dyrefoder, såsæd og uafskallet ris samt kreditgivning. De fire forretningsområder er i fremgang, og de har
tilsammen opnået et overskud på næsten
7.000 USD.

En fælles union for landbrugs-andelsforeninger i Siem Reap er på vej
Udover at styrke de ti eksisterende AC’er i
forretningsudvikling og fortalervirksomhed,
så er vi ved at etablere en fælles union for
alle landbrugs- andelsforeninger (Agricultural Cooperative Union, CACU) i Siem Reap
provinsen.
Som led i det initiativ har vi afholdt den første to-dags formidlings- workshop om foreningslovgivning, udformning af vedtægter
og intern organisation. På workshoppen deltog: „District Governors, Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries,
District Agricultural Officers and Commune
Councils“ fra 6 distrikter. Derudover deltog
50 AC- bestyrelsesmedlemmer og 5 tilsyns-

udvalgsmedlemmer (valgt fra hver AC), og
de kom med mange stærke indlæg.
Der afholdes stiftende generalforsamling
den 20. november 2017, og den bliver ledet af provinsguvernøren og en repræsentant for MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries).

Dannelse af to nye andelsforeninger
Lige nu har vi to nye AC’er på vej til etablering, én i Chikreng- og en anden i Puok
distriktet. Der er blevet afholdt talrige
landsbymøder for at formidle AC-begreber og fordele ved at deltage. Rigtig mange
selvhjælpsgrupper og landsbyboere er interesseret og vil gerne være med.
Det har ført til at 123 landsbyboere er blevet undervist i AC-lovgivning i Kouk Thlok
Leu kommune i Chikreng distriktet gennem
et samarbejde med Agriculture Cooperative
Promotion Office under Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries.
Det forventede antal AC-medlemmer er på
omkring 150 medlemmer.
I Puok blev 65 landsbyboere undervist i
AC-lovgivning, og det forventede antal i
denne AC er på omkring 100 medlemmer.

Oversvømmelser
og jordskred i Vietnam

Oversvømmelse i Hoa Bihn.
Rejserapport af Ove Gejl Christensen
Næstformand i ADDA
Foto: Ove Gejl Christensen

Alvorlige oversvømmelser og jordskred
resulterede i mere end 70 omkomne i
den nordlige del af Vietnam i begyndelsen af oktober.
De ramte provinser var især Hoa Binh,
ca. 2 timers kørsel sydvest for Hanoi,
med 20 omkomne, samt de nordlige provinser Lau Chai og Lai Chau, der grænser
op til den kinesiske grænse ca. 8 timers
kørsel nordvest for Hanoi. I første uge af
november blev den midterste del af Vietnam ramt af en tyfon, som forårsagede
yderligere mindst 20 omkomne.

Oversvømmelser i Hoa Bihn
ADDA har aktiviteter i alle tre provinser i
Nordvietnam, og alle projekterne er påvirkede af tyfonen. I Hoa Binh er ADDA i samarbejde med provinsregeringen og en lokal
landbrugsorganisation, som tæller ca. 15.000
landmænd, i gang med en større omlægning
af konventionelt landbrug til økologisk landbrug med dyrkning af især grøntsager til Hanoi. Mindst 500 landmænd er påvirkede, idet
store områder med økologiske afgrøder er

I de bjergrige nordlige provinser er mange
mennesker omkommet på grund af jordskred.

Afgrøder på bjergsider i
CEMI- projektet forhindrer jordskred.

oversvømmede og dermed ødelagte. På mange arealer var oversvømmelserne 4-5 meter over markniveau. Mange huse blev ødelagt, og på de økologiske marker blev huse
til gødningsopbevaring og pakkefaciliteter
oversvømmede. Oversvømmelserne har bevirket, at store arealer er blevet yderligere
forurenede af urent og giftigt flodvand. Heldigvis er de økologiske arealer ikke ramt af
forurening, da oversvømmelserne skyldes
vand fra bjergene, som, efter sigende, ikke
er forurenet af giftstoffer. Skaderne var sidst
i oktober endnu ikke opgjort, da vandet stadig stod højt. Forhåbentligt kommer der hurtigt gang i at retablere de økologiske arealer
igen, når vandet har trukket sig tilbage. Der
forhandles om en økonomisk kompensation
til ramte landmænd.

Klimatilpassede dyrkningsmetoder forhindrer jordskred
I Lau Chai og Lai Chau har ADDA et samarbejde med en vietnamesisk NGO, Pan
Nature om klimatilpassede dyrkningsmetoder (det netop afsluttede CEMI- projekt).
Projektet gik ud på at lære vietnameserne at dyrke afgrøder på bjergskråningerne,
som forhindrer jordskred, hvilket de traditionelle dyrkningsmetoder ikke gør. Projektets forsøgsarealer har vist, at afgrøderne er
i stand til at holde på jorden. Yderligere giver afgrøderne en større diversitet i afgrødevalg, samt bedre foderafgrøder til husdyrene. ADDA og Pan Nature planlægger at
videreføre de gode resultater i et andet projekt, så endnu flere kan få gavn af de effektive dyrkningsmetoder.
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Klimaprojektet »Climate Change and
Ethnic Minorities« er afsluttet
Af Arafa Khatib
ADDA’s projektkoordinator i Vietnam

CEMI-projektet Climate Change and
Ethnic Minorities, har haft fokus på at
forbedre etniske minoriteters muligheder for indflydelse på lokal politik
i forhold til klimaforandringer i det
nordlige Vietnam. Det er lokaliseret
i provinserne Dien Bien, Lai Chau og
Son La, hvor der er udbredt erosion
som følge af klimaændringer og uhensigtsmæssige dyrkningsmetoder i de
bjergrige og kuperede terræner.

Vi har fokuseret på kapacitetsopbygning,
og med brug af markskoler har vi undervist bondegrupper i klimaforandringsproblematikker, praktisk træning i klimatilpassede
8

landbrugsmetoder, samt organiseret dialogmøder med lokale myndigheder, for at fremme deres indflydelse. De klimatilpassede
landbrugsmetoder, som blev introduceret til
bønderne gennem projektet, var bl.a. System
of Rice Intensification – SRI-metoden. Med
brug af den metode har bønderne lært at reducere deres forbrug af pesticider, gødning
og vandforbrug.
Projektet har også haft et regionalt og internationalt fokus, der handlede om at få
de etniske minoriteter repræsenteret, først i
nationale mediekampagner og siden i internationale workshops og konferencer.
Et overordnet formål har været at fremme
bøndernes muligheder for at få adgang til information om lokale, nationale og internationale klimapolitikker. Og endvidere styrke
deres indflydelse på lokale klimapolitikker
og planlægning af naturressourceforvaltning

i forhold til klimaændringer, fødevaresikkerhed og fattigdomsbekæmpelse.
Projektet har opnået rigtigt gode resultater. Lokalsamfundene har i dag en bedre viden – og bedre adgang til information om
klimaforandringer. På nogle områder er det
sågar lykkedes bønderne at få indflydelse
på planlægningen af naturressourceforvaltning i forbindelse med tilpasning til klimaændringer.

God tilfredshed
hos kommunale myndigheder
Et andet vigtigt resultat er, at de lokale myndigheder i nogle kommuner allerede har indarbejdet projektets model med markskoleundervisning og dialogmøder m.m. i deres
fremadrettede socioøkonomiske udviklingsplaner. Det viser, at de lokale myndigheder i
kommunerne har været meget tilfredse med

Majsdyrkning på bjergskråning i Lai Chau. I CEMIprojektet har undervisning i
markskoler omfattet intercropping – dvs. samdyrkning, hvor
der skiftevis er rækker med
majs og soyabønner, samt brug
af andre metoder til at holde
på jorden såsom græsbælter og
frugttræer.

projektets forskellige aktiviteter. De er blevet inspireret og har mange steder afholdt
forskellige kurser for de ansatte for at introducere dem til de forskellige løsningsmodeller for klimatilpasning i landbruget.

Mekong Ressource Forum
og den afsluttende workshop
PanNature er en del af netværket Mekong
Ressource Forum, som også tæller partnere fra Laos, Myanmar og Cambodia. Som
en afgørende aktivitet til at styrke fortalervirksomhed, så har PanNature været tovholder for en konference ”Mekong Resource
Forum III - Development Impacts and Resilience in Agriculture and Forestry”. Konferencen blev afholdt i Hoa Binh provinsen med omkring 150 deltagere. Daværende
projektmedarbejder Marianne Jensby deltog
på vegne af ADDA i Danmark. Hun havde
indlæg om klimasmart landbrug og præsen-

Undervisning i marken – System of Rice Intensification (SRI) SRI-metoden, som lærer
bønderne at reducere deres forbrug af pesticider, gødning og vandforbrug.
terede praktiske erfaringer fra CEMI- projektet. ADDA´s VN-kontor deltog også.
Ved konferencen udvekslede deltagerne erfaringer om god praksis inden for landbrug
og skovbrug for småbønder i forhold til at
fremme modstandsdygtighed og tilpasning
af dyrkningsmetoder til klimaforandringer.
Konferencen åbnede også mulighed for at
diskutere alternative udviklingsstrategier til
at sikre bønders lige adgang til naturressourcer, forbedre levebrød og livskvalitet, samt
sikre bæredygtighed. I programmet indgik
en feltekskursion, hvor deltagerne besøgte ADDA´s økologiprojekt, så de i praksis
kunne se, hvordan man kan arbejde med klimavenlige landbrugsmetoder.

Mekong Resource Forum konference med i alt 150 deltagere
fra Vietnam, Laos, Cambodia og Myanmar.

Projektet
har givet konkrete resultater
Der blev udtrykt stor tilfredshed med CEMI
projektet ved den afsluttende workshop i Lai
Chau provinsen med deltagelse af repræsentanter for projektets interessenter fra alle tre
provinser. Et meget vigtigt resultat er den videns- og erfaringsudveksling, der er foregået mellem de forskellige offentlige forvaltningsniveauer gennem projektet. Såvel
kommuner som distrikter har haft meget
hands-on i forhold til forskellige aktiviteter,
dialogmøder m.m. Efterfølgende har de delt
deres erfaringer med forvaltningsmyndighederne på provinsniveau. De forskellige administrative niveauer har lavet lobbyarbejde
i forhold til at indkredse muligheder for at
støtte lokalbefolkningerne i de fjerntliggende bjergegne.
Landsbybeboere, lokale myndigheder, lokale partnere, PanNature og ADDA er meget tilfredse med de resultater, som er opnået i CEMI- projektet i de sidste tre år. Der er
stor opbakning og engagement til at videreføre de igangsatte processer i de tre provinser. ADDA og PanNature vil nu, efter
opfordring fra bønder og lokale partnere i
provinserne, arbejde med at formulere et nyt
projekt, hvor der kan arbejdes videre med de
allerede opnåede resultater.
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Nyt projekt i Tanzania!

Småbønder forbindes til det internationale marked
for økologisk solsikke
AF Tove Bang
Sekretariats- og informations
medarbejder i ADDA

ADDA’s rolle i projektet

ADDA har netop indgået kontrakt med en
ny fond i Tanzania, ’The Agriculture Markets Development Trust’ (AMDT) om finansiering til første fase af et stort projekt,
som skal hjælpe 20.000 tanzaniske småbønder ind på det internationale marked for
økologisk certificeret foder. ADDA samarbejder i dette projekt med det indiske firma
Vantage Organic Foods Ltc. (VOF), som
har specialiseret sig i opkøb og salg af økologiske afgrøder til brug i produktionen af
økologisk dyrefoder på internationalt niveau.
Projektet har været under forberedelse i flere år. I forarbejdet har ADDA således sidste år skrevet 4.347 småbønder op til at blive leverandører af foder. Og de er blevet
certificeret som økologiske bønder gennem
den internationalt akkrediterede certificeringsvirksomhed Control Union, som har
verificeret at bønderne, som udgangspunkt
er ”Organic by Default”, dvs. at de i praksis har en produktionsform med ingen eller
meget lave kemiske inputs. I 2017 er det tilmed lykkedes at få yderligere 10.135 småbønder registreret som leverandører, og nu
glæder ADDA- Tanzania sig til at finde endnu flere bønder og komme i gang.
ADDA’s bestyrelse, og især landeleder Mikael Jonsson og projektleder i Tanzania,
Erik Schiøtz, har lige nu travlt med at de
sidste forberedelser af projektets aktiviteter,
så dyrkningen kan komme i gang ude hos
småbønderne i landsbyerne.
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ADDA’s rolle i projektet er at facilitere dannelsen af nye partnerskaber mellem de forskellige aktører på markedet og assistere
dem, når det er nødvendigt for at opbygge
lokale kompetencer. Den tilgang som vi arbejder med under dette projekt går på engelsk under navnet ”Making Markets Work
for The Poor” (M4P). Det handler om at
ADDA assisterer markedets aktører til at
forbedre deres samarbejde. På denne måde
vil både lokale bønder, transportvirksomheder, forarbejdnings- og grovvarevirksomheder komme til at stå stærkere, både i økonomisk og civilsamfundsmæssig henseende,
når ADDA på et tidspunkt trækker sig ud.
Igennem hele projektforløbet vil ADDA stå
for ’Training of Trainers’ (TOT) - et undervisningsprogram hvor kommende facilitatorer af de igangsatte markskoler, de såkaldte
Farmer Field Schools (FFS), oplæres i omfattende økologiske landbrugsmetoder. De
uddannede facilitatorer vil undervise alle
indskrevne landmænd, så de kan forbedre
dyrkningen og produktiviteten, samt reducere risici.

Hvem er
Vantage Organic Foods (VOF)?
Det er VOF, der har været drivkraften
for forretningsidéen i Solsikke- projektet. Tilbage i 2014, hen imod slutningen af
ADDA´s sidste projekt i Tanzanias sydlige højland, ´NADO in Focus´, kontaktede

VOF ADDA og spurgte om udsigten til et
muligt samarbejde omkring at opbygge en
stor base af økologisk certificerede småbønder i Tanzania.
VOF er specialiseret i opkøb og markedsføring af certificerede økologiske dyrefoderprodukter, der sælges på det internationale marked, dvs. til EU, USA, Canada, Japan
osv.
VOF arbejder allerede med ca. 30.000
landmænd i Indien, 19.000 landmænd i Nigeria, 5500 landmænd i Benin og 8.000
landmænd i Malawi ud over de foreløbige
14.482 landmænd i Tanzania.
I projektet har VOF ansvaret for at organisere og betale for den internationale økologicertificering af bøndernes solsikkeprodukter. I høstperioden vil VOF tilbyde at købe
bøndernes certificerede afgrøder til konkurrencedygtige markedspriser.

Fonden bag projektet, AMDT,
vil hjælpe fattige bønder!
Fonden ’The Agriculture Markets Development Trust (AMDT)’ er oprettet af regeringerne i Danmark, Irland, Sverige og
Schweitz, og den arbejder med langsigtede
projekter med en levetid på mindst 10 år.
AMDT’s mål er at forandre og forbedre
markedssystemer for landbruget i Tanzania, så også fattige kvinder, mænd og unge
er i stand til at opnå et godt udbytte af deres arbejde.
Fonden samarbejder med privatsektoren, regeringen og lokale civilsamfundsorganisationer ud fra udviklingsprogrammet ’Making
Markets Work for the Poor’, M4P. Det er et
program, der søger at ændre den måde markedet fungerer på, så også fattige mennesker får udbytte af vækst og økonomisk udvikling i landbrugssektoren.

ADDA’s korte nyheder
ADDA vil nå ungdommen!
ADDA satser på at finde flere nye medlemmer blandt unge. Kender du et ungt menneske, som interesserer sig for udviklingsarbejde i fattigdomsprægede områder af
verden, så fortæl dem om ADDA!
Et medlemskab koster kun 50,- kr. for studerende. Man kan følge ADDA’s spændende arbejde, som bl.a. omhandler træning af
småbønder i økologisk produktion, opbygning af civilsamfund gennem fortalervirksomhed og dannelse af andelsforeninger.

Ny flot fotoudstilling om ADDA’s arbejde
i Vietnam, Cambodia og Tanzania
ADDA har igennem Civilsamfund i Udvikling (CISU) fået bevilget penge til formidlingsarbejde i Danmark. Vi har sammensat en flot fotoudstilling, hvor du kan komme og få en visuel
læringsoplevelse af landbrugsudvikling i Cambodia, Vietnam og Tanzania.
Udstillingen er nu på vej rundt i Danmark. Gå ind på adda.dk for at se det aktuelle udstillingssted.

Indsamling af brugte bærebare
computere til Cambodia
Det er et problem for AC’erne (andelsforeningerne) i Cambodia, at de mangler bærbare computere til bogføringsopgaver. Hvis
du har én liggende, som ADDA må få, kan
du kontakte os på mail: adda@adda.dk eller
tlf. 2447 1307. Mange tak!

Ny medarbejder i ADDA
Midt i oktober startede Charlotte Engell
Denham i virksomhedspraktik i ADDA, og
det er herefter planen, at hun kan fortsætte arbejdet med løntilskud.. Charlotte arbejder fra kontoret i København, og hendes hovedområde vil bl.a. være at assistere med
projektopstarten i det nye Solsikke- projekt i
Tanzania. Velkommen til Charlotte!

Fra fotoudstilling

Se www.adda.dk
I flere artikler henviser vi til ADDA’s hjemmeside. Brug den! Du kan altid finde flere
oplysninger og flotte fotos på www.adda.dk!

Fra fotoudstilling
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Bliv medlem af ADDA NU!
Som medlem bidrager du til, at fattige
bønder i Asien og Afrika forbedrer
deres livsvilkår gennem ADDA´s projekter under ADDA´s motto: „Hjælp
til Selvhjælp“. Du får tilsendt to udgaver årligt af ADDA´s medlemsblad.

Desuden kan du følge med i vores
mange projekter ved at tilmelde dig
ADDA´s nyhedsmail og følge med på
vores hjemmeside og på Facebook.
Tilmeld dig via www.adda.dk eller
ring 24471307.

Flyttet?

Glemt at betale?

Hvis du flytter, får ny e-mail eller telefonnummer, så husk at give os besked
enten via mail, adda@adda.dk eller
tlf. 24471307.

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

Har du/I glemt at betale medlemskontingent for 2017? Har du ved en forglemmelse ikke betalt dit medlemsbidrag, eller er du i tvivl, så kontakt venligst
sekretariatet på adda@adda.dk eller på tlf. 24471307.
Reg. nr. 9324, konto nr. 3245623703.

