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Flertal eller mindretal – du bestemmer stadig selv
Af Søren Thorndal Jørgensen,
formand i ADDA
Et flertal af folketinget vedtager med stor
sandsynlighed en reduktion af den offentlige udviklingsbistand fra Danmark til vores
samarbejdspartnere rundt omkring i verden.
ADDA er imod besparelser på finansloven på ulandsområdet og specielt dem, der
rammer ngo’erne. Vi accepterer selvfølgelig folketingsflertallets beslutning, men du
bestemmer stadig selv, om der forsat skal
hjælpes på samme niveau!
Som individ har vi alle stadig muligheden
for at hjælpe de fattige økonomisk. Tre milliarder sparet på ulandskontoen svarer til
cirka 600 kroner per dansker. Er det meget? Totalt set ja, men vi kan nok godt undvære en omgang pizza og cola i et par uger

og tage en leverpostejmad med postevand.
Så alle I, der er utilfredse med beslutningen,
nu er det tid til at reagere! I kan donere op
til 15.000 kr. til en NGO, som er godkendt
af SKAT, som fx ADDA, og få et skattefradrag for beløbet. Der er ikke længere et minimumsbeløb for donationer, der kan give
fradrag. ADDA skal blot have dit cpr-nummer, og så kommer donationen på din skattebillet. Læs mere på ADDA’s hjemmeside
(www.adda.dk), som for øvrigt lige har fået
helt nyt layout.
Donationer vil betyde, at det vigtige arbejde ADDA laver rundt i verden kan forsætte uforandret. I ADDA går alle donationer
ubeskåret til samarbejdspartnernes arbejde
ude i verden. Der er ikke tale om udgifter til
løn, men om økonomisk tilskud til materialer som går til små udviklingsprojekter. I

Vietnam og Cambodia er der allerede startet
over 100 små udviklingsprojekter, og de har
haft stor betydning i alle lokalsamfund.
Såfremt flæskestegen og juleanden skal nydes med en god smag i munden, så skal vi
alle sige STOP til besparelser og selv donere et tilsvarende beløb til ngo’erne. Det
politiske signal vil være meget stærkt, og
masser af folk vil få et godt liv i deres eget
nærområde uden at måtte flygte fra nød og
elendighed i alt for små både og andre frygtelige scener.
I ADDA vil vi en bæredygtig fremtid for
alle, hvor der tages vare på mennesker og
miljø. Metoden er Hjælp til Selvhjælp.
Kom med på udviklingstoget, der er plads
til alle, der vil positiv udvikling.

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
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 donorer til at støtte ADDAs projekter.

ADDA fortsætter ufortrødent med det lange træk med at skrive projektansøgninger.

Af Diane Caroen, ADDA Cambodia
Foto: Diane Caroen
Oversat af: Tove Bang

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.

I 2015 blev et nyt projekter startet op: Et CISU-financieret
projekt i Vietnam. Vi har afsluttet to projekter: ADDA-INFOSE og FAHU-Projekt i Cambodia. Vi er med andre ord afhængige af hele tiden at søge nye projekter.

Projekt

Gruppesammenslutninger opnår resultater
i CISUP- projektet i Cambodia

Det to årige CISUP projekt (Empowerment of Civil Society Advocating for the rights of Urban
Poor in Siem Reap) startede i maj
2014. ADDA samarbejder med
den lokale organisation, Legal
Aid of Cambodia (LAC). Projektet
er støttet af Europe Aid (EU Kommisionen).

Læs mere om de enkelte projekter på www.adda.dk

Periode

Land

Budget ca. (DKK)
- financieret af

01.2013-12.2015

Cambodia

COCIS:
Andelsforeninger og civilsamfundsud- 01.2014 - 03.2016
vikling i Siem Reap.

5.000.000 kr
CISU

Cambodia

4.300.000 kr.
CISU

05.2014 – 04.2016

Cambodia

2.239.000 kr.
EU/ADDA

Contract Farming:
Juridisk bistand til kontrakt landbrug

01.2015 – 12.2017

Vietnam

4.968.000 kr.
CISU

CEMI:
Klimaforandringer og etniske minoriteter i det nordlige Vietnam

07.2014 – 06.2017

Vietnam

4.544.852 kr.
CISU

CISUP:
”Empowerment of civil society advocating for the rights of the urban poor
in Siem Reap”

FIGNAHB:
Styrkelse af bondegrupper blandt etni- 01.2013 - 12.2015
ske minoriteter i provinserne Nghe An
og Hoa Binh.
Tanzania:
NADO i fokus.
Styrkelse af civilsamfundet på landet

03.2012 – 03.2016

Vietnam

4.994.507 kr
CISU

Tanzania

9.723.255 kr.
Danida

Projektet er designet til at styrke de resultater, som er opnået af det tidligere INFOSE
projekt i byen Siem Reap og områderne
omkring den, inklusiv en masse landsbyer
i Angkor Archeological Park. Det handler
om at styrke selvhjælpsgruppers kendskab
til civile rettigheder og træne fortalervirksomhed, så de kan fremføre befolkningens
behov og forbedre deres adgang til jord i
en udfordrende kontekst: jordspekulation,
urbanisering og restriktiv regulering i
tempelområdet, begrænsede rettigheder til
at danne foreninger og at ytre sig frit.
Selvhjælpsgrupperne skaber virksomme gruppesammenslutninger eller civilsamfund
Efter 18 måneders projektimplementering
er ADDA og projektpartnerne i Siem Reap

Repræsentanter fra landsbysammenslutningerne medvirker i `Plan for lokalsamfundets
udvikling´.

og Oddar Meanchay stolte af de fremskridt,
der er gjort i lokalsamfundene. De fleste
selvhjælpsgrupper udvikler sig godt, deres
opsparing vokser, de kan udlåne flere penge til medlemmerne, og de udvikler indtægtsskabende forretninger. Medlemmer af
selvhjælpsgrupper indgår aftaler med andre landsbybeboere og selvhjælpsgrupper inden for samme kommune, og danner
nye brede sammenslutninger. De nye gruppefællesskaber lærer at advokere for lokalsamfundets behov og særligt at fremføre problematikker om deres jordrettigheder.
Vores partner, LAC har analyseret fem cases vedr. jordrettigheder, og har udviklet og
gennemført et kursus med udgangspunkt
i de fem cases, og de tilbyder juridisk rådgivning til grupperne for at definere og implementere fortaler-strategier.

Kilde: Adda

CISOM:
Styrkelse af civilsamfundet i
Oddar Meanchay

Forsidetekst: CISUP-EU projekt startes op i Ampil kommune med stort fremmøde
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Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S

Sammenslutningerne skaber aktivitet på
kommunalt niveau
I dag har 6 nye gruppekoalitioner, der er registret på kommunalt niveau, udviklet en
omfattende ´Plan for lokalsamfundets udvikling´, og de tager aktivt del i lokale planlægningsprocesser og offentlige møder
for at sikre at deres prioriteringer bliver taget i betragtning. F.eks. greb en kommune hurtigt ind for at hindre private firmaer i at grave i en offentlig sø, der ville give
negative effekter for de lokale bønder med
uberegneligt vandflow og dårlig vandkvalitet. Der er også blevet repareret landsbyveje og støttet etablering af affaldssystemer i
nogle af landsbyerne. Sammen med myndighederne har sammenslutningerne organiseret lokale kampagner for at forbedre affaldshåndteringen i landsbyen, og de har
sat affaldssystemer op sammen med lokale
virksomheder. Sammenslutningernes medlemmer er parate til at ansøge om skøder i
tempelområdet, og de forbereder ekspropriering af uformelle bosættelser på den bedst
mulige måde.
Små infrastruktur-projekter (kunstvanding,
affaldsstationer, vandfiltre og brønde) er på
gruppernes ønskeliste, og man håber på finansiel støtte udefra som supplement til
egen opsparing.

Direktør for READA Mr. Sokthea, er på
besøg i CISUP projektet.
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JULEGAVEN 2015: GIV BIDRAG til en brønd, en risbank, et kyllingehus eller en affaldsstation
Af Tove Bang og Bodil E. Pallesen
Foto: Yun Sinang og Pich Sophin

Giv 200 kr. til ADDAs julekampagne 2015, som går til mindre udviklingsprojekter i landsbyerne
omkring Siem Reap og i Oddar Meanchay i Cambodia.
Jeres mange bidrag i 2014 var en succes,
og vi vil gerne fortsætte successen, som
bare gør så stor en forskel for mange fattige familier. I lighed med sidste år kan
du igen i år give en julegave til familie
og venner, der støtter selvhjælpsgrupperne i Cambodia. Et bidrag på 200 kr. eller
mere gør en stor forskel, og kan trækkes
fra i SKAT.
Her er billeder fra de små projekter, som
fik gavn af indsamlingen i 2014, og som
blev bygget op i løbet af 2015:

Tusindvis af fattige familier har oplevet
et løft i indkomst og levevilkår, efter at
de har deltaget i ADDAs projekter. Metoden bygger på ”hjælp til selvhjælp”.
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. Det kalder vi
fortalervirksomhed.

Alt dette er finansieret gennem de mange
bevillinger til projekter, som ADDA har
fået gennem årene. F.eks. DANIDA, og
CISU (´Civilsamfund i Udvikling´, under Udenrigsministeriet), EU, og forskellige private fonde, hvoraf vi kan nævne
danske FAHU fond. Men der er også en
del af landbobefolkningernes behov, som

og betyder at risen opbeRisbanker er en stor succes,
e i risbanken tjener også
vares sikkert. Medlemmern
dre i landsbyen.
”ris” ved at låne ris ud til an

ikke støttes af disse midler. Her kommer
mindre private donationer ind, som gør
en kæmpe forskel.
De indsamlede midler går ubeskåret til
små udviklingsprojekter: brønde til rent
drikkevand og vand til afgrøderne, sik-

re opbevaringshuse til ris, kaldet en risbank, kyllingehuse til kylliingeopdræt,
eller som noget nyt: en fælles affaldsstation i landsbyen. Følg kampagnen på
www.adda.dk.

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.
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, kontakt
ADDA: tlf. 24 47 13 07
E-mail: adda@adda.dk.
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Her er en brønd, der er bygg
et og klar til at tage i brug
og med
en glad familie i Oddar Me
anchay.
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men i princippet kan der indgåes kontrakt omkring alle landbrugsprodukter.

Kaffebonde i Son La.

Fair aftaler mellem bønder
og agroindustrien i det nordlige Vietnam
Af Arafa Khatib,
Projektkoordinator i Vietnam
Foto: Arafa Khatib

”Legal Assistance to Contract
Farming” – dette er titlen på ADDAs nye projekt i Vietnam. Projektet blev godkendt i juli måned af
Civil Samfund i Udvikling (CISU)
og startede officielt 1. august. Projektet skal gennemføres i samarbejde med partneren Vietnam Lawyers’ Association (VLA). ADDA og
VLA har været partnere siden 2007
og det første projekt - ”Juridisk bistand til landbefolkningen”- startede i 2008.
I løbet af projekterne, ”Juridisk bistand
til landbefolkningen” fase 1 og 2, har
lokalbefolkningen i det nordlige Vietnam, og særligt de etniske minoriteter, udtrykt et behov for assistance i forhold til en række juridiske aspekter,
heriblandt jordrettigheder. Gennem arbejdet i landdistrikterne og ved møder

i de lokale retshjælpsklinikker udtrykte individuelle bønder, bondegrupper
og repræsentanter af bønder også et behov for mægling mellem dem og agroindustrien. VLA og ADDA så nærmere
på de forskellige problemstillinger, der
er mellem småbønder, og virksomheder, og herefter besluttede vi at skrive et
projektforslag, der kunne være til gavn
for både bønder og agroindustrien.
Hvad er ”contract farming” eller på
dansk kontraktlandbrug?
Formålet med kontraktlandbrug er at
begge parter, bønder/
bondegrupper og købere, skal drage nytte af den kontrakt,
som indgås. Bønderne vil gennem en
kontrakt være sikret,
Samarbejdsaftalen
mellem ADDA og VLA
blev underskrevet i
august 2015.
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at der er aftagere til produktet, og købere vil være sikret en bestemt mængde
og kvalitet af produkter, der leveres til
et bestemt tidspunkt. Større firmaer vil
nogle gange støtte landmændenes produktion ved at tilbyde assistance i form
af teknisk rådgivning. Man møder også
opkøbere, der vil levere såsæd og gødning. Typisk vil bønder og grossister
indgå kontrakter omkring afgrøder med
høj værdi, og i projektområderne vil det
være kaffe, te eller gummi. Disse landbrugsprodukter er eksportprodukter,

Projektets formål
Projektets formål er at hjælpe fattige
bønder, der arbejder indenfor kontraktlandbrug eller påtænker at underskrive
kontrakt med et firma, med at sikre dem
nye og bedre kontrakter. Alle interessenter, der er involveret i kontraktlandbrug
har brug for mere viden. Målgruppen er
de etniske minoriteter i tre nordlige provinser Lao Cai, Lai Chau og Son La i
Vietnam. Fattige bønder i udvalgte distrikter i de tre provinser vil få adgang
til juridisk uvildig rådgivning, når der
skal udarbejdes kontrakter med agro-industrielle firmaer. De lokale myndigheder vil også blive inviteret til at deltage i
projektet, og de skal styrkes i deres juridiske viden, således at de kan mægle og
tage hånd om uenigheder og konflikter
mellem bønderne og de agroindustrielle
virksomheder. Bønderne og virksomheder skal indgå fair aftaler, og det er også
hensigten at virksomhederne vil øge deres samfundsansvar samt forstå vigtigheden af retfærdige kontrakter.
Opstart i Lao Cai
Både VLA og ADDA er glade for det
nye projekt, og samarbejdsaftalen omkring projektet er underskrevet og den
første planlægningsworkshop i Lao Cai
provins er afholdt. Alle tre provinser og
det lokale rådgivningscenter i Hanoi, der
er tovholder på projekt, mødtes for at
diskutere opstarten af projektet. De lokale rådgivningscentre i de tre provinser
er nu igang med at lave en grundigere
og opdateret undersøgelse i distrikterne omkring blandt andet antallet agrovirksomheder og de konkrete problemer
mellem bondegrupper og firmaer.
Nogle af de problemer, der bl.a. findes i
projektområderne, er at virksomhederne
udskyder færdiggørelse af kontrakterne med bønderne. Nogle gange sælger
bønderne afgrøderne til andre købere og har derfor ikke den aftalte mængde, når grossisten kommer. Men meningen med kontraktlandbrug er, at det skal
være win-win for begge parter, og det
er netop det vi skal prøve at sikre gennem ”Legal Assistance to Contract Farming”!

En bondegruppe viser deres solsikkemark. (Matiganjola, Njombe region, Tanzania)

På besøg hos bondegrupperne i Tanzania
Af: Marianne Nørgaard Jensby, projektmedarbejder
Foto: Marianne Nørgaard Jensby

I juli 2015 rejste Marianne til
det sydlige Tanzania for at besøge ’NADO in Focus’-projektet,
som er ADDAs nuværende projekt i samarbejde med den lokale
bondeorganisation NADO (Njombe Agricultural Development Organisation). Projektet varer indtil
april 2016 og er nu i sin afsluttende fase. Udover at skulle arbejde
med organisationsudvikling og facilitere en to-dags workshop for
NADO, fik Marianne muligheden
for at bruge tre dage på at besøge
13 bondegrupper.
Hvorfor bondegrupper
ADDAs metode til udviklingsarbejde
med Farmer Field Schools slutter med,
at bønderne, efter at være blevet trænet i
forbedrede landbrugsmetoder, organiserer sig i mindre grupper, typisk på 15-30
medlemmer. Formålet med organiseringen er at bønderne kan støtte hinanden i
at etablere små forretninger som fx honningproduktion, opdræt af dyr som kyllinger og grise, samt investere i min7

dre teknikske redskaber – forretninger,
som pga. lave indkomster vil være meget vanskelige for en enkelt bonde at
have råd til at starte. Det er med andre
ord bondegrupperne, som er med til at
gøre ADDAs projekter bæredygtige efter projekterne er sluttet.
Status på gruppernes arbejde
Når man kommer ud på besøg hos bønderne, bliver man taget rigtig godt imod
med dans og sang, og grupperne havde
på forhånd forberedt en rapport, som redegjorde for, hvad de havde opnået og
hvilke udfordringer, de stod over for.
Gennemgående for grupperne var, at de
var nået rigtig langt, og havde nydt stor
gavn af projektet. Bl.a. havde de fået
mangedoblet deres høst pga. de forbedrede teknikker og dyrkningsmetoder, ligesom mange havde et stort gåpåmod
og engagement i forhold til nye forretninger. Dog kunne jeg også fornemme
en form for frustration blandt flere af
grupperne over, at udviklingen går relativt langsomt. På trods af de små og stabile forretninger, er der stadig mange
meget fattige bønder. Det tager lang tid
for dem at spare sammen til de investeringer, som de gerne vil kunne lave for
at forbedre deres forretningsgrundlag.

Bønderne får deres jord tilbage gennem fortalervirksomhed!

Af Yun Sinang og Pich Sophin,
ADDA Cambodia
Oversættelse: Tove Bang
Foto: Yun Sinang

En succeshistorie om fortalervirksomhed som et resultat af FAHUprojektet, der netop er afsluttet.
Bønderne mister deres jord
Der findes to selvhjælpsgrupper i O Leu
landsbyen, Spean Thnot Kommune i
Chikreng distriktet i Siem Reap i Cambodia. Medlemmerne i selvhjælpsgrupperne og også landsbybønderne ejer et
stykke jord, hvor de dyrker ris. Fra 1979
til 2013 havde der ikke været nogen bemærkelsesværdige tvister om jordrettigheder, men i det tidlige 2014 mistede 11
familier deres jord, fordi en ejendomsmægler tog den og solgte den til et firma. Firmaet gravede en kanal rundt om
ca. 100 hektar, inklusiv jordarealet på 11
hektar, som familierne i selvhjælpsgruppen ejede. Landsbybeboerne bekræftede, at de ikke havde solgt deres jord
til mægleren. De mødtes derimod med
mægleren for at finde årsagen. Resultatet
af mødet blev, at mægleren lovede at finde andre jordstykker til selvhjælpsgruppen, hvor de kunne dyrke ris i fire år.
Folkene forholdt sig tavse og rolige, fordi de ikke turde klage yderligere.

Landsbybeboerne rejser spørgsmålet
om jordrettigheder
Den 9. september 2014 havde organisationerne ADDA/READA (Rural Economy and Agricultural Development
Agency) i samarbejde med LAC (Legal
Aids of Cambodia) arrangeret et kursus i civile juridiske rettigheder. Landsbybeboerne rejste spørgsmålet om jordrettigheder, og facilitator (ADDAs
rådgiver i gruppen) anbefalede dem
at henvende sig til landsbylederen og
bede om støtte. Folk ventede og resultatet udeblev. Så besluttede landsbybeboerne at fremføre emnet for ´Public Forum´, men blev stoppet af mægleren,
da han allerede havde lovet dem erstatningsjord.
Den 12. maj 2015
havde ADDA/READA i samarbejde
med LAC arrangeret et kursus, som
handlede om fortalervirksomhed og
konfliktløsning for
landsbybeboerne.
Bønderne fremførte
igen deres problem
med den ´tabte jord´,
og endte med at bede
projektet (FAHU)
om hjælp.
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Træning i fortalervirksomhed giver
resultater
De projektansatte samlede informationer og hjalp selvhjælpsgrupperne med
selv at skrive et brev, som beskrev landområdets historie og størrelse. Det blev
underskrevet med fingeraftryk og bragt
til byrådet. I det næste ´Commune Forum´, hvor alle kommunens selvhjælpsgrupper deltog, lovede borgmesteren
at kigge på sagen og søge løsning på
den. Kun autoritetens løfter kunne gøre
dem glade! Det gode budskab spredtes
i kommunen og blandt medlemmerne i
områdets selvhjælpsgrupper. Denne begivenhed var arrangeret af ADDA/READA og fandt sted d. 23. juli 2015.
Den 11. august 2015 inviterede kommunen som lovet de to parter til møde
i kommune-salen med henblik på, at
mægleren skulle give jorden tilbage til
landsbybeboerne. Da jordarealet ligger
tæt ved floden, er det alt for svært at afgrænse området i regntiden, og borgmesteren lovede alle medlemmerne, at de
ville få deres jord til tørtiden.
Byrådets indsats hjalp bønderne med at
opnå retfærdighed i jordtvisterne. Gruppemedlemmerne, som var gjort til ofre
i en jordrettighedsstrid, var vældig glade for resultatet. Et medlemskab af en
SHG giver bønderne adgang til serviceydelser fra projektet, de lærer at forhandle med myndighederne, og det
hjælper dem til at opnå retfærdighed!

Mrs. Lim Loeums fine hønse- og kyllinghuse er beviset for at en fjer ER blevet til rigtig mange høns.

Mrs. Lim i selvhjælpsgruppen har succes med sin fjerkræ-farm!
Af Yun Sinang og Pich Sophin,
ADDA Cambodia
Oversættelse: Tove Bang
Foto: Yun Sinang

Mrs. Lim Loeum er bonde, 54 år,
enke og mor til fire børn. Hun har
også ansvar for 4 nevøer og 3 børnebørn. De bor alle i Thnal landsbyen, Spean Thnot Commune i
Chikreng distriktet i Siem Reap provinsen i Cambodia. Mrs. Lim har
deltaget i FAHU-projektet, og fortsætter nu i COSIS-projektet.

TAK til FAHU-fonden
Mrs. Lim får ´hjælp til selvhjælp´
Hun har været medlem af en selvhjælpsgruppe (SHG) siden 2007. Hun er et
nysgerrigt medlem og ønsker at blive
klogere på landbrug og afgrøder for at
forbedre sine indtægtsmuligheder. Foruden at dyrke ris og grøntsager besluttede hun derfor at etablere en fjerkræfarm
som sin hovedbeskæftigelse. Hun har således forsørget sin familie ved kyllingeopdræt de sidste tre år. Nu har hun mange flere kyllinger i sammenligning med
forudgående år.
Hun startede med 5 høner og havde in-

gen hønsehus, og hønerne blev ikke
vaccineret (mod bl.a. fugleinfluenza, red.). Nogle af hønerne blev bidt til
døde af hunde eller rotter. I gennemsnit
kunne hun sælge 10 – 15 høns om året.
Hun deltog i projektets (IWEP, red.)
kursus i ´teknisk kyllingeopdræt´, og
blev motiveret af projektets ansatte til
at opgradere hønseriet via et lån fra sin
SHG til at bygge hønsehus og adskilte
små bure til kyllingerne.
Indtægterne forøges og Mrs. Lim skaber forsørgelsesgrundlag for familien
I dag har Mrs. Lim 300 kyllinger, 15
æglægger-høner og 20 avlshøner. Hun
sælger 25 – 35 kyllinger hver anden måned, som kan indbringe fra 450.000 til
600.000 Riels (ca. 650 – 900 DKK).
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Samtidig har hun kød og æg til eget forbrug. Mrs. Lim opdrætter foruden høns,
også ænder.
Med indtægten fra salg af farmens produkter kan hun støtte nevøernes uddannelse, og hun har også brugt nogle penge på dyrkning af foder m.m. til
yderligere forbedring af levestandarden.
Mrs. Lim er en omsorgsfuld kvinde,
og hun deler venligt ud af sin viden til
alle i selvhjælpsgruppen og i landsbyen, som gerne vil lære om fjerkræopdræt. Som det siges ligger successen i
at lære af sine fejl. Således har hun opbygget sin farm, og nu har hun også opkøbere, der bestiller fjerkræ hos hende.
Hendes vedholdenhed, men ikke mindst
deltagelse i SHG har ført til succes i
hendes liv.

Landmændene har opnået øget indtægt,
men har ikke mangedoblet den. Det
mest interessante ved den økologisk produktion er, at det har betydet en drastisk
reduktion i antallet af forgiftningstilfælde. Derudover har landmændene sikret
sig en stabil indtjening, da de i samarbejde med indkøberne laver en produktionsplan for året. Dermed er de sikret afsætning af produktionen, og de kender
indtjeningen i løbet af året.

ADDAs kontorleder i Hanoi, Mr. Hung, på vej opad under et besøg i CEMI- projektet.

Økologien har fremgang i Vietnam!
Af Ove Gejl Christensen, Næstformand i ADDA
Foto: Ove Gejl Christensen

I 2004 påbegyndte ADDA i samarbejde med VNFU (Vietnam Farmers Union) et 8 årigt projekt,
”Udvikling af produktions- og marketingstruktur for økologisk jordbrug”. Formålet var at udvikle den
økologiske produktion og forbedre afsætning af grøntsager i Hanoi området. Projektet var støttet af
Danida.
Økologisk produktion - En svær begyndelse med mange udfordringer
Der var mangel på økologiske produkter
og forurenet vand og jord var, og er stadig det største problem, ligesom manglende infrastruktur og farbare veje i
regntiden. Det var en udfordring at overbevise butikker og supermarkeder om,
at de, væsentligt dyrere økologiske produkter, kunne sælges. Der fandtes ikke
standarder og certificeringer for økologisk produktion i Vietnam, da projektet startede. Det blev en opgave at udvikle og få godkendt PGS (Participatory
Guarantee System) - standard for økolo-

gisk produktion, ligesom det danske Ømærke.

Er der en fremtid for økologisk produktion i Vietnam?
Forbrugerne er trætte af forurenede og
forgiftede fødevarer, så mange er villige til at betale 3 – 4 gange mere for økologiske fødevarer. Antallet af forbrugere, der har råd til økologiske varer er i
vækst. Velstandsudviklingen i Vietnam
går stærkt. ADDAs økologiprojekter har
givet varigt aftryk i Vietnam.
Læs om projektet under
´Afsluttede projekter´ på
www.adda.dk

ADDAs korte nyheder

Nyt fra sekretariats- og informationskontoret!
ADDA har i dette efterår sat fokus på
promovering af foreningen og dens meningsfyldte arbejde for mange tusinde
mennesker.

foreningen og se mange billeder og videoer, læse News & Views, blive medlem,
støt ADDA m.m. Siden er også udgivet
på engelsk.

Ny hjemmeside: www.adda.dk
I sekretariatet, som også er informationscenter, har vi haft travlt med at udvikle
en ny hjemmeside til ADDA. Nu er den
færdig, www.adda.dk, og vi håber, I synes, den er frisk og overskuelig at bruge.
På siden kan du læse om projekterne og

Nyt layout i nyhedsbrevet
I forbindelse med den nye hjemmeside
har ADDA også fornyet nyhedsbrevets
layout. Det sendes online til din mailbox.
Tilmeld dig på www.adda.dk. (tidl. tilmeldinger er overflyttet).

OBS! ADDA har fået ny adresse:
ADDA, Nørrebrogade 52C 2tv, 2200
København N.

Nyt, spændende værdikæde
projekt i Danmark
ADDA deltager fra september 2015 til marts 2017 i et samarbejde
mellem 11 forskellige danske organisationer, som omhandler sparring og kapacitetsopbygning i forhold til arbejdet med landbrug og
værdikæder i Syd. Det er primært ADDAs Tanzania-gruppe, som
deltager, og i projektet indgår også det nye Øko-projekt med Vantage
Organic Foods og lokale NGO partnere, se News and Views nr. 29.

Økologien har vundet indpas
Under mit besøg i Vietnam i september 2015 så jeg, at arealerne var mangedoblet, og at der var så
stor interesse for køb
af økologiske produkter, at landmændene
ikke kunne producere nok! VNFU har derfor bevilget støtte til
omlægning til økologisk produktion, hvilket har resulteret i en
væsentlig stigning i
den økologiske produktion. Støtten indbefatter også støtte til
brønde, vej- og pakkeanlæg etc.

ADDA byder velkommen til Hellen

Ove Gejl Christensen
sammen med to økologiske landmænd, som har
fordoblet deres produktionsarealer siden
projektets afslutning i
2012.

Hellen Maina er kenyaner og er fornylig
startet som frivillig hos ADDA. Hun har
mere end otte års erfaring fra udviklingsarbejde hos forskellige lokale og internationale organisationer i Kenya. Hellen
brænder for at forbedre fattige landbefolkningers levevilkår, og hun er p.t. tilknyttet ADDAs Tanzaniateam.

10

Workshop om ADDAs selvhjælpsgrupper!
Vi har sendt en ansøgning til CISUs oplysningspulje om støtte til at udvikle og
afholde workshops i 2016 på højskoler (og senere andre skoler), der beskæftiger
sig med internationalt udviklingsarbejde.
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Alt i tryk og print
Siden 1915

Tlf. 86 39 18 99
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www.kbtryk

Mårupvej 30

8560 Kolind

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

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

Flyttet?

Hvis du flytter, får ny e-mail eller telefonnummer, så husk at give os besked
enten via mail, adda@adda.dk eller
tlf. 24471307. Vi vil så gerne fortsat
kunne sende dig medlemsbladet og
nyhedsbreve.

Bestyrelsen i FAHU-organisationen og
ADDAs projektleder besøger en selvhjælpsgruppe i Sotr Nikom Distriktet i
Cambodia.

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

Glemt at betale?

Har du/I husket at betale medlemskontingent for 2015? Har du ved en
forglemmelse ikke betalt dit medlemsbidrag, eller er du i tvivl, så kontakt
venligst sekretariatet på adda@adda.dk
eller på telefon 24471307.

GÅ MED I JULEKAMPAGNEN 2015

og støt landbefolkningerne i
Siem Reap og Oddar Meanchay

FAHU-projektet
er afsluttet
Den toårige projektperiode er slut –
men har givet store resultater for 64
selvhjælpsgrupper i Siem Reap, som
er blevet væsentlig styrket. De godt
1350 fattige familier har fået forbedret deres levevilkår, og har øget deres
indtægt fra deres små landbrug. De
har lært at spare op, og har kunnet
geninvestere pengene op til flere
gange. De er blevet bedre integreret i
lokalsamfundet, og har opnået større
indflydelse i landsbyen. Nu er de rustet til at fortsætte i COSIS-projektet,
med dannelse af andelsgrupper.
ADDA og READA, samt modtagere
af hjælpen siger stor tak til FAHUfonden for den vigtige støtte.
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som brønde, risbanker, kylmindre udviklingsprojekter
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