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Lokal mad giver mætte maver for alle
Af Søren Thorndal Jørgensen,
formand i ADDA
Global fødevareforsyningssikkerhed sikrer ikke mad til alle, specielt ikke for fattige og marginaliserede minoriteter. Det
globale kalorieregnskab er sikkert positivt, men der er stadig 800 millioner, der
sulter dagligt. Globalt produceres der rigeligt med mad, og nogle steder får folk
også for meget mad. Men overskudsproduktion i EU hjælper ikke Hr. Dong i
bjergene i Vietnam. Det gjorde det ikke i
80’erne, og det gør det heller ikke fremadrettet. For han har ikke midlerne til at
købe vores overskudsmad for. EU’s overskudsproduktion sænker til gengæld priserne lokalt, og forringer muligheden for
at afsætte lokale madvarer.

I ADDA arbejder vi med at øge den lokale produktion af mange forskellige fødevarer på en så bæredygtig vis, som der
nu er biologisk mulighed for. Det hedder
agro-økologiske produktionsmetoder og
kan beskrives som en blanding mellem
økologi og konventionel drift. Det nøjagtige forhold mellem økologi og konventionel drift afhænger af tid, sted og afgrøde.
Intet er helligt, men målet må hele tiden
være det samme. ADDAs mål er at sikre lokal sund mad til alle, der lokalt har
et behov. Maden skal produceres så bæredygtigt som muligt og på en måde, så
miljøet ikke belastes unødigt. Al faglig
viden skal i spil. At bringe faglig viden i
spil er vi gode til i ADDA. I Cambodia er
produktionen af fødevarer steget med

imponerende 200 % de sidste 10 år. Jeg
tvivler på, at der findes et land med så stor
stigning i produktionen på så kort tid som
her. Stigningen kommer ikke fra store
statsfarme eller vestlige kæmpe koncerner, nej, det er små bønder, der har modtaget træning bl.a. af ADDA. Det er muligt
at ændre en tilstand til noget bedre, og vi
har i ADDA bidraget meget og nået langt.
Nu skal vi tage det sidste skridt og få alle
sultne maver fyldt dagligt. Det er muligt.
Afskaffelse af sult giver for øvrigt mere
velstand for alle, også danske landmænd,
fordi øget velstand også giver efterspørgsel på de lidt dyrere produkter, som danske landmænd producerer.

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.
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.

Alene i 2014 blev tre nye projekter startet op: To CISU-finansierede projekter i henholdsvis Cambodia og Vietnam
samt et EU-projekt i Cambodia. Men samtidig har vi afsluttet to projekter: Song Da og VLA i Vietnam. Vi er med
andre ord afhængige af hele tiden at søge nye projekter.

Projekt

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

Periode

Land

Budget ca. (DKK)
- financieret af

CISOM:
Styrkelse af civilsamfundet i
Oddar Meanchay

02.2011 – 02.2015

Cambodia

7.500.000 kr.
EU / ADDA

01.2013-12.2015

Cambodia

5.000.000 kr
CISU

COCIS:
Andelsforeninger og civilsamfundsud- 01.2014 - 12.2016
vikling i Siem Reap.

Cambodia

FAHU:
Styrkelse og konsolidering af kvinde
mikro-kredit grupper (FAHU)

Cambodia

CISUP:
”Empowerment of civil society advocating for the rights of the urban poor
in Siem Reap”
CEMI:
Klimaforandringer og etniske minoriteter i det nordlige Vietnam

10.2013 - 09.2015

05.2014 – 04.2016

Cambodia

07.2014 – 06.2017

FIGNAHB:
Styrkelse af bondegrupper blandt etni- 01.2013 - 06.2015
ske minoriteter i provinserne Nghe An
og Hoa Binh.
Tanzania:
NADO i fokus.
Styrkelse af civilsamfundet på landet

03.2012 – 07.2015

Redaktør af News & Views nr. 29:
Tove Bang og Bodil E. Pallesen

Stor tak til donorer, der støttede indsamling til
brønde og risbanker i Cambodia i 2014

600.000 kr.
FAHU foundation

Af landeleder Bodil E. Pallesen.
Foto: Bodil E. Pallesen

2.239.000 kr.
EU/ADDA

4.544.852 kr.
CISU

Vietnam

4.994.507 kr
CISU

Tanzania

9.723.255 kr.
Danida

News & Views / Agricultural
Development Denmark Asia
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4.300.000 kr.
CISU

Vietnam

News & Views udsendes til ADDAs
ADDAs to
yngste
medlem,
Frederik
Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen,
medlemmer
gange
om året.
Tidligere
der
som
en
af
initiativtagerne
til
ADDA
har været længst med i foreningen.
numre kan ses på ADDAs hjemmeside.
Som det ses er der meget spændende at fortælle!

Ved mit projektlederbesøg i Cambodia i februar måned fik jeg ved selvsyn set en del af de nyetablerede brønde, og den store glæde modtagerne gav udtryk for. Her medlemmer af selvhjælpsgrupper i Srer Keut landsbyen i Oddar Meanchey, Cambodia er lykkelige for deres nye
brønde, som er under opbygning.

Som noget nyt gennemførte
ADDA en julekampagne i december måned 2014 for at yde støtte
til at bygge brønde og risbanker
i Cambodia.

Vi nåede næsten op på 100 donationer i
ADDAs julekampagne i december måned, og ADDA vil gerne sige stor tak til
de mange som støttede med et beløb.
I alt blev indsamlet godt 25.000 DKK,
som ubeskåret går til etablering af brønde og risbanker, primært i Oddar Meanchay provinsen. Vores 4 samarbejdspartnere i dette område, gik straks i gang med

Kilde: Adda

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

ADDAs adresse:
Fælledvejens Passage 2, st. tv.
2200 København N
Telefon 24 47 13 07
Mail: adda@adda.dk
www.adda.dk
Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S
3

at udpege, hvem der skulle have donationerne.
En brønd betyder en stor forskel for bønderne: Rent vand nok til familien, vand
til afgrøderne i tørsæsonen betyder større udbytte og bedre kvalitet af afgrøder,
vand til husdyr, f.eks. kyllinger, så man
undgår de dør i perioder med mangel på
vand.

Status på 6. år med ’NADO in Focus’
Fra Farmer Field Schools til pilotprojekt om produktion og eksport af økosoja

Af Mikael Jonsson, landeleder,
Tove Bang, sekretariatsmedarbejder
og Marianne Nørgaard Jensby, praktikant. Foto: Tove Bang

Siden 2009 har ADDA samarbejdet
med den tanzanianske NGO NADO
om udviklingsprojektet ’NADO in
Focus’. Efter seks års samarbejde
kører projektet på anden fase og er
i fuld udvikling.
God start med Farmer Field
Schools/Markskoler
Projektets indledende fokus har været at udbrede Farmer Field Schools
(FFS), som ADDA har haft succes med
i Vietnam og Cambodia, fra Asien til
Tanzania. Introduktionen af FFS foregik ved et Syd-Syd-samarbejde med
vores samarbejdspartnere ved ADDA-projektet “Community Development Among Ethnic Minorities” i Vietnam. Udvalgte erfarne vietnamesiske
undervisere opholdt sig i flere omgange hos NADO i Tanzania i sammenlagt
mere end 4 måneder, mens de faciliterede forberedelse og opstart af den indledende grundige og intensive Training
of Trainers (TOT).

I samarbejde med de vietnamesiske undervisere uddannede ADDA og NADO
65 tanzanianske facilitatorer, som efterfølgende har stået for udbredelsen
af FFS i Njombe distriktet. Rent praktisk er facilitatorernes rolle, at de rådgiver en gruppe bønder i god dyrkningspraksis, blandt andet skadedyr- og
sygdomsbekæmpelse, gødskning osv.
Samtidig følger de udviklingen ugentlig i en konkret demonstrationsmark
gennem hele dyrkningssæsonen. Til
dato har ‘NADO in Focus’ gennemført mere end 325 FFS, hvor mere end
9000 bønder er uddannet, hvilket betyder, at projektets målsætning er nået.
Næste fokus – Farmers Interest
Groups
Efter overførelsen af FFS konceptet til
Tanzania er de lokale facilitatorers rolle nu at vedligeholde og imødekomme bøndernes interesse for at gå sammen i Farmers Interest Groups (FIG’s).
Til dato er der etableret 96 FIG’s, hvoraf 56 er blevet registreret ved de lokale
myndigheder og 90 stadig er aktive.
ADDA og NADO skal netop til at starte træningsforløb op med yderligere
71 FIG’s. Arbejdet går ud på, at de 71
grupper skal trænes i gruppedynamik,

ledelse og organisering. De skal lære at
analysere deres situation og muligheder, spare op og udarbejde en businessplan for et eller flere gruppeprojekter.
Yderligere skal grupperne hjælpes til at
blive registreret hos myndighederne, så
de kan få lov til at oprette en bankkonto, som giver dem mulighed for at optage mikrolån til at realisere deres egne
små projekter.
ADDA og NADO vil fortsætte med at
arbejde for at stadig flere af projektets
bønder vælger at organisere sig i FIG’s,

En FIG-gruppe i Itulahumba, som er opstået
efter en markskole om
majs. Gruppen, på i
alt 11 medlemmer, har
valgt at samarbejde om
opdræt af grise. De har
nu tilsammen 3 søer.
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En bonde fra Chalowe- landsbyen forklarer til
NADO´s direktør John Vihallah, hvordan han
tilbereder et pesticidbekæmpende pulver af
fintsnittede plantedele. Her i en markskole med
kål. Se videoen på www.adda.dk.

hold til de gode resultater, som ADDA
og NADO har opnået produktionsmæssigt. Mange af de bønder, der har været
tilknyttet FFS kan se mulighederne i at
tilslutte sig sojaprojektet, hvor de kan
opnå mere viden og vækst. 704 bønder
har nu tilmeldt sig projektet.
Øko-certificeringen af bøndernes marker forventes at være færdig om 2-3 år.
Der er dog håb om, at processen kan
fremskyndes i dette tilfælde, da NADO’s bønder tidligere kun har brugt
pesticider og kunstgødning i meget begrænset omfang, og jorden derfor er relativt upåvirket. Indførelsen af en internationalt anerkendt øko-certificering
vil betyde, at bønderne officielt kan
begynde at sælge deres afgrøder som
økologiske, hvilket er afgørende i forhold til at starte arbejdet for international eksport.

NADO er fuldt bevidst om at en succesfuld økoproduktion nødvendiggør,
at der skal være fokus på uddannelse og udbredelse af viden om, hvordan man optimerer sin høst ud fra økologiske principper. NADO’s direktør
John Vihallah udtaler: ”Mange bønder var relativt uvidende om økologiske dyrkningsmetoder såsom brugen af husdyrgødning og kompost som
jordforbedrende midler, før de deltog i
markskolerne i NADO-projektet. Det
er en stor fordel, at denne viden nu har
fundet rodfæste hos bønderne”. John er
opmærksom på både at udbygge bøndernes viden om økologiske dyrkningsmetoder, men også at samle og værdsætte den overleverede viden bønderne
allerede har om jordbrug, blandt andet
om brugen af medicinplanter til plantebeskyttelse.

da ADDAs tidligere erfaringer viser,
at projektets bæredygtighed forbedres
ved udbredelsen af bøndernes organisering i grupper. De lærer at samarbejde om deres produktion og støtte hinanden til at opnå de bedste resultater.
Bønderne skal forbedre deres evner til
forhandling, og dermed fremme afsætning af deres produkter. Desuden kan
det have en økonomisk fordel i forhold
til, at nogle udgifter kan deles mellem
gruppens medlemmer, og muligheden
for at opnå stordriftsfordele øges.
Nyt initiativ – Samarbejde om produktion og eksport af økosoja
Foruden arbejdet med at etablere FIG’s
har ADDA og NADO store forventninger til det nye trepartssamarbejde, der er blevet etableret med det indiske grovvareselskab Vantage Organic
Foods (VOF) vedrørende produktion
og eksport af økologiske sojabønner.
Samarbejdet var ikke en del af den oprindelige projektbeskrivelse, men det
ligger som en naturlig forlængelse at
inddrage et afsætningsperspektiv i for-

Helena Livifile fra Chalowe FIG-gruppe. Denne gruppe har ved egen
opsparing og NADOs hjælp opnået at få regeringens støtte til indkøb
af 16 køer. Køerne er fordelt rundt hos medlemmerne, og gruppen
samarbejder om opdræt og foderforsyning.
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Mere mad, flere jobs og flere penge blandt deltagerne i INFOSE-projektet
Mange af familierne var tidligere dybt forgældede til forskellige mikro-finans-institutioner eller til private pengeudlånere. Som følge af de få
jobs der findes og typisk til en lav løn
(3-5 $/dag eller 125 $/måned = 700800kr), valgte mange at migrere til
storbyerne eller til Thailand. Mange af
migranterne er blevet groft udnyttede,
og er vendt syge og nedbrudte tilbage til familien og uden at have været i
stand til at sende lidt penge til familien. Deltagelse i INFOSE-projektet har
ændret disse onde cirkler.

Af Helge Brunse, seniorkonsulent og
medlem af ADDAs bestyrelse. Foto:
Diane Caroen, Helge Brunse, Ou
Phifong, Bodil Pallesen, ADDA

ADDAs store EU-projekt i Cambodia med navnet INFOSE er
netop afsluttet pr. 1. marts 2015
efter 4 gode projektår til stor
gavn for de mange, der har deltaget i projektet. Det noget særegne navn betyder “Innovative
Approaches to Food Insecurity
for Urban and Peri-urban Poor
in Siem Reap”.
Sædvanligvis foregår ADDAs projekter ude på landet, og der ydes bistand
til at forøge fødevaresikkerheden og
afhjælpe fattigdom og underernæring.
I INFOSE projektet har formålet været at bekæmpe fattigdom og elendighed i bymæssige områder eller i
landsbyer tæt på byen Siem Reap ved
at hjælpe familierne med oprettelse af
små forretninger –mikro-business - eller sørge for hjælp til uddannelse på
en teknisk skole. Men som i de fleste
andre ADDA projekter har vi opfordret til og også givet støtte til, at deltagerne opretter små grønsagshaver nær
boligen. ADDAs erfaring er nemlig,
at bare en lille grønsagshave på et par
hundrede m2 med forskellige populære grøntsager og nogle høns kan be-

I INFOSE projektet blev der oprettet over 35 kvinde-mikro-kredit-grupper. Medlemmerne modtog også træning i forenings- og mødeledelse, ernæring, personlig hygiejne,
rettigheder til jord, fortalervirksomhed og mange andre emner. Grupperne har nu en
samlet kapital på 40.000$, plus den kapital, de har lånt fra den lokale bank, og hvor de
40.000$ står som sikkerhed.

Byen Siem Reap er inde i en rivende udvikling. Overgangen fra at bo på
landet til at overleve i et bysamfund er
svær på grund af migranternes manglende uddannelse og mulighed for indflydelse. De som ikke formår at ændre
på forholdene er udsat for marginalisering, de kan komme i gæld, og måske begynde at foretage sig risikable
ting. Det har INFOSE-projektet rådet bod på, idet mange hundrede har
fået et job efter en teknisk uddannelse,
som har været støttet af projektet.
Projektet har i høj grad givet mere
mad, flere penge og flere jobs for de
involverede deltagere i projektet.

I alle 35 landsbyer blev der afholdt kurser i ernæring. Her får den lille pige en særlig
nærende grød med ris, grøntsager, kød, æg og vegetabilsk olie, lavet efter en opskrift fra
kurset.

tyde den helt store forskel i familiernes ernæringstilstand og økonomi, og
det har vist at holde stik også i INFOSE projektet. I gennemsnit har familiDer har været stor interesse i at besøge
INFOSE-projektet. Af de ’fine’ besøgende kan nævnes delegationer fra
EUROPA-AID i Bryssels. Også EU’s
Cambodia ambassadør i Cambodia har
været på besøg flere gange med forskellige delegationer. Her er Ms. Elodie
MARIA-SUBE, fra EU delegation ved
afslutningsworkshoppen, februar 2015,
som roste INFOSE for den positive effekt, projektet har haft for deltagerne.
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erne med grønsagshaver kunnet sælge 270 kg grøntsager på et år udover
hjemmeforbruget, og det har betydet
en ganske god ekstra indtægt.
Mange familier har fået hjælp til oprettelse af en lille fiskedam. Det giver
fisk på bordet, og ofte er der overskud
til at sælge lidt fisk også. Det er desværre et faktum at omkring 40 % af
kvinderne i de 35 landsbyer som INFOSE har arbejdet i, lider af blodmangel, og næsten halvdelen af børnene er
fejlernærede, de er alt for små og med
opsvulmede maver. Derfor har projektet afholdt mange ernæringskurser.

INFOSE projektet

Kurvefabrikation er efterhånden en god indtægtskilde for mange selvhjælps gruppe
medlemmer. Kurvene sælges både i Cambodia og i nabolandet Thailand. Det er mest
kvinder, der arbejder med kurvefletning. De penge de tjener ved salget går ubeskåret til
styrkelse af hjemmefronten. Har man et par timer tilovers, kan man tjene lidt ekstra til
husholdningen. Materialerne er billige. De kan indsamles i skovene nogle km fra Siem
Reap

ADDA modtog en EU bevilling
på1 mio. euro (7.450.000 kr.)
inklusiv medfinansiering på 20%,
til den 4-årige projektperiode
(2011-2015).
Projektet er gennemført i samarbejde med to tekniske skoler
(CEFP og PTC) samt 30 landsbyer i Siem Reap-området.
Læs og se mere om INFOSE
projektet på You Tube, find link
på ADDAs hjemmeside:
www.adda.dk

En gang om året afholdt INFOSE projektet en dag med emnet ’Clean the World’. Så
blev plasticposerne samlet sammen og der blev ryddet op.
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Aktiv fortalervirksomhed er vejen til øget indflydelse
i lokalsamfundet

Kvinderne har lært at dyrke sukkermajs, hvidløg, aubergine,
blomkål m.m., selv i tørtiden. Forbedrede metoder introduceret af ADDA-READA sammen med opsparing har gjort det
muligt at etablere små damme, hvorfra de kan vande deres
afgrøder.

Selvhjælpsgruppens tre valgte komité-ledere Mrs. Nay Nuon, kasserer Mrs. Veng Sovannara og assisterende leder Mrs. Phem Chum
har alle gennemgået særlig træning i coaching og vejledning for at kunne lede deres SHG effektivt.

Af landeleder Bodil E. Pallesen og
projekt koordinator Pich Sophin.
Foto: Bodil E. Pallesen, ADDA

Selvhjælpsgruppen (SHG) i Trav
Bak Tboung landsbyen har lært
at øve indflydelse overfor de lokale myndigheder, og det har givet konkrete resultater i form af
bedre veje og forbedrede broer i
området.
Trav Bak Tbong er en af selvhjælpsgrupperne i Bak Trav Village, Ta Yeark Commune, Sotr Nikom District.
Gruppen består af 17 medlemmer,
hvoraf 14 er kvinder, og hører under
FAHU1 projektet, som ADDA sammen med samarbejdspartneren-READA implementerer. Gruppen blev dannet tilbage i 2010, og dengang var
alle deltagerne blandt de allerfattigste. Uden støtte og teknisk assistance fra ADDA-READA havde gruppens medlemmer ikke været i stand til

at opnå indflydelse. Via projektet blev
gruppen opmærksom på kommunens
investeringsplaner (CIP), og de lærte,
hvordan de kunne øve indflydelse og
opnå forbedringer i lokalsamfundet.
Projektet har sørget for kapacitetsopbygning af gruppen med uddannelse
og træning i at omsætte teori til prak-

sis. Gruppen har gennemgået kurser
i fortalervirksomhed, SHG ledelse,
bogføring, dyrkningsmetoder og også
om, hvordan man øver indflydelse og
får viden om, hvad der foregår med
kommunens planer vedrørende deres
eget lokalsamfund.

6.275.900 Riel (ca. 1500 dollars) i
pengekassen
Resultaterne er ikke udeblevet, selvhjælpsgruppen fortæller om, hvad projektet har betydet for dem:
Nye veje og broer
Indsatsen med at styrke civilsamfundet
og øve indflydelse i bøndernes lokalsamfund har været et sejt træk, og det
har givet bonus. ADDA har ofte fortalt
om resultater med ”women empowerment”, og om at styrkelse af lokalsam-

Gruppemedlemmerne er blevet bedre til at dyrke ris, og gruppen har indført, at hvert medlem skal spare ris op, så de har
til perioden inden den nye rishøst er klar. Kvinderne fortæller
stolt, at de har næsten 5 ton ris på lager, og udbyttet af ris er
steget med over 50 %, siden de fik etableret risbanken. I øvrigt
med støtte fra ADDA-donationer.

fundet er foregået på mange fronter.
I Trav Bak Tboung landsbyen har man
virkelig opnået konkrete resultater ved
at turde deltage i møder med kommunen og her give udtryk for landsbyens
behov og ønsker mht. veje og broer.
Kvinderne er trænet i at forhandle og
resultatet har været, at chefen for kommunen, en slags borgmester, har tilbudt at etablere 1350 meter vej i 2014,
som er effektueret, og ca. 2 km vej i
2015. Det er en kæmpeforbedring, da
vejene er meget ufremkommelige især

i regntiden. Dertil kommer etablering
af to mindre broer, som også er nok så
vigtigt. Dermed er landsbyens infrastruktur forbedret, og SHGs medlemmer kan afsætte deres afgrøder og kyllinger på markedet og ikke blot til en
opkøber.
ADDA vil gerne udtrykke stor tak til
FAHU-fonden, som har muliggjort den
fortsatte støtte af godt 60 fattige grupper over en to-årig periode.

Her giver den fine nye
vej mulighed for at købe
vandmeloner af en lokal
bonde.

FAHU-fonden støtter projektet
økonomisk med privat donation,
se http://www.fahufonden.dk/home/
projects/wenipsuganda0/
1

Kvinderne fortæller stolt, at de i fællesskab har formået at spare i alt ca. 1500 dollars
op. En kapital, der løbende udlånes indenfor gruppen, og den giver en renteindtægt på
knap 1 mio. Real (250 dollars) til gruppens egen fælleskasse.
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Nyt internationalt trepartssamarbejde indenfor produktion
og eksport af økologiske sojabønner: Tanzania-Indien-Danmark

Det nye samarbejde set fra Tanzanias sydlige højland

Af Marianne Nørgaard Jensby,
praktikant, ADDA

Af Marianne Nørgaard Jensby,
praktikant, ADDA

Interview med Mikael Jonsson, landeleder, Tanzania
Kan du fortælle om, hvordan samarbejdet startede?
ADDA er i den indledende fase af
et internationalt trepartssamarbejde
med vores tanzaniske samarbejdspartner NADO og den indiske grovvarevirksomhed Vantage Organic Foods
(VOF). Samarbejdets fokus er på produktion af økologiske sojabønner i
Tanzania, som gennem VOF skal have
en international økologisk certificering med henblik på eksport til EU og
USA.
Samarbejdet startede i begyndelsen af
2014, hvor VOF’s manager Nishant
Sharma rettede henvendelse til ADDA
efter at have læst om ADDA’s projekt om produktion og salg af økologiske grøntsager i Vietnam. Med udgangspunkt i ADDA’s erfaringer fra
Vietnam lagde han forsigtigt op til et
samarbejde mellem VOF og ADDA
i tilknytning til ADDA’s aktiviteter i
Tanzania. Henvendelsen kom på det
helt rigtige tidspunkt, da vi på daværende tidspunkt allerede var på udkig efter en stærk privat partner med
henblik på at starte eksport af landbrugsprodukter fra Tanzania, som næste skridt i vores ’NADO in Focus II’
projekt.

Kontakten foregik indledningsvis gennem en række telefon- og Skype-møder mellem Danmark, Indien og Tanzania. I oktober 2014, hvor jeg var i
Tanzania på det årlige monitoreringsmøde, kom VOF’s manager Nishant
til Tanzania. Dette var det første fysiske møde mellem parterne, og det var
samtidig starten på de indledende forhandlinger mellem ADDA, NADO
og VOF, som foregik på NADO Tanzania’s hovedkvarter. NADO’s direktør, John Wihallah, var velorienteret
og entusiastisk i forhold til de muligheder, som projektet vil give de tanzaniske bønder.
Det fremgår på ADDA’s hjemmeside,
at der blev underskrevet en trepartssamarbejdsaftale i København den 22.
november 2014 mellem NADO, VOF
og ADDA. Kan du fortælle mere om
den proces, og hvad ADDAs rolle i
samarbejdet er?
Vi havde tre yderst intensive dage i
København, hvor ledelsesrepræsentanter fra ADDA, VOF og NADO
sammen forhandlede sig frem til en
MOU-aftale (Memorandum of Understanding). Dette er en milepæl i projektet, fordi det udgør den officielle
start på trepartssamarbejdet.
ADDA’s rolle i samarbejdet er at sikre gennemsigtighed og åbenhed i relationen mellem NADO og VOF. Desuden forventes det, at de Farmer Field

ADDAs formand Søren
T. Jørgensen, John
Vihallah,
NADO og
Vipul Gupta,
VANTAGE
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Interview med Erik Schiøtz, projektkoordinator, ADDA Tanzania.

Manager Nishant Sharma,VANTAGE; Direktør John Vihallah, NADO; landeleder
Mikael Jonsson, ADDA; projektkoordinator Erik Schiøtz, ADDA og NADOs personale foran NADOs kontor i Iguachania.

Schools, som ADDA og NADO i samarbejde har etableret i Tanzania, vil få
en central rolle i udbredelsen af økologiske dyrkningsmetoder.
Hvorfor faldt valget lige på økosoja?
Generelt er der et solidt marked for
økosoja, og prisen er i øjeblikket generelt mere end dobbelt så høj som for
konventionelle sojabønner. Herudover
forventer vi, at der vil være et solidt
marked for økosoja i de næste mange
år - både på baggrund af den generelle
markedsudvikling med en øget fokus
på økologi, men også som et resultat
af de forventede stramninger af EU’s
regelsæt, hvor økobønder for fremtiden må substituere mindre konventionel soja i foderblandingerne til økologisk opdrættede dyr.

Hvad arbejder ADDA Tanzania med
for tiden i forhold til trepartssamarbejdet?
For tiden arbejder vi med at få de interesserede småbønder til at registrere sig, så økocertificeringsprocessen kan starte. Antallet af registrerede
småbønder ved vores partner NADO
har i indeværende sæson rundet 700,
hvor det oprindelige mål med projektets første fase var 500. Samtidig er
mere end 100 forsøgsparceller med
økosoja blevet etableret. Øvrige bønder fortsætter i den indledende omlægningsfase med deres almindelige afgrødeproduktion.

ste skridt i processen mod en egentlig
økocertificering, - en proces som forventes at tage 2-3 år.

til projektets ansatte og de mange småbønder.
Siden trepartssamarbejdsaftalen blev
underskrevet i november, har vi haft
rigtig travlt. Nishant har været i Tanzania de seneste tre måneder, hvor
han har arbejdet sammen med os og
NADO. Han er lige taget tilbage til Indien for en kortere periode, inden han
i slutningen af april igen kommer til
Tanzania.

Certificeringsprocessen er lang, og det
tunge papirarbejde, der nu udføres, er
en forudsætning for, at småbønderne om nogle uger kan se frem til besøg fra et internationalt akkrediteret
økocertificeringsbureau. Dette er før-

Hvordan går det med samarbejdet
mellem parterne?
Det har været en stor glæde for mig
som ADDA-projektkoordinator at
modtage VOF’s produktionsleder Nishant Sharma her i Tanzania. Han har et
afsmittende engagement og har været
hurtig til at tilpasse sig tanzaniske forhold, ligesom han også har været god
til at etablere en uformel kontakt både

Spirende soyabønner.

Det skal nok blive udfordrende at dyrke økologiske soyabønner – NADOs bønder er
gået i gang med stor entusiasme.

En anden årsag til, at økosoja er et naturligt valg er, at VOF i forvejen har
stor succes i Indien med at arbejde
med netop økosoja. Det, og det faktum, at både klimaet og jorden i området egner sig rigtig godt til produktionen af økosoja, gør den til en oplagt
afgrøde med et stort potentiale.
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Afslutning af to projekter i Vietnam

Der blev afholdt to evalueringsworkshops, en for hver hvert projekt. Ved disse workshops deltog repræsentanter
fra alle involverede grupper i evalueringen af de sidste 4-5 års arbejde. Foto: Arafa Khatib

At lære at dyrke majs er næsten en kunst. Foto: Ove Gejl Christensen, ADDA

Af Arafa Khatib, projektkoordinator,
Vietnam.

ne at videreudvikle deres forretninger
med de nyerhvervede kompetencer, og
det er Farmers’ Unions’ ansvar at viderebringe erfaringerne fra projektet til
andre områder, kommuner, distrikter
og provinser, som kan have gavn af et
lignende projekt.

I december måned sluttede to
længerevarende projekter, nemlig ”Udvikling af etniske minoriteters lokalsamfund II” og
”Juridisk bistand til landbefolkningen II”.
Song Da-projektet
I ADDAs daglige samarbejde med de
lokale partnere har vi kaldt projektet ”Udvikling af etniske minoriteters
lokalsamfund II” for ”Song Da-projektet”. Dette kaldenavn fik projektet,
fordi floden Song Da løber igennem
projektområderne. Projektets overordnede mål har været fattigdomsbekæmpelse blandt etniske minoritetssamfund i det nordlige Vietnam. Song
Da-projektet har støttet bondegruppers
interne organisering, samt givet grupperne uddannelse i grøntsagsavl gennem markskole-metoden. Partneren

”Vietnam Farmers’ Union” har været ansvarlig for implementeringen af
projektet og ADDA har bistået med
kapacitetsopbygning.
I løbet af projektperioden har 103
bønder fået uddannelse til at forestå undervisning ved markskoler i lokalsamfundene. Der er gennemført i
alt 696 majs- og grøntsagsmarkskoler med aktiv deltagelse af mere end
20.000 bønder. Størstedelen af de bønder, som deltog i markskolerne opnåede et forøget udbytte på 50 % eller mere, og ca. 65 % af deltagerne i
markskolerne var kvinder. Foruden
øget viden om dyrkningsteknikker
fortæller de kvindelige deltagere også,
at projektet har styrket deres sociale
status både i hjemmet og i lokalsamfundet. De har lært at ytre deres holdninger i højere grad end tidligere, og
er således blevet i stand til at gøre opmærksom på egne problemer og interesser. Projektet har også fokuseret
på tilpasning til klimaændringer for
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majsproduktion og 36 af de 103 trænere fik en særlig uddannelse i klimatilpassede dyrkningsteknikker.
Deltagerne oplevede konkrete fordele ved samarbejdet, og det har dannet grundlag for videre gruppedannelse
omkring forskellige indkomstskabende
aktiviteter, såsom fælles hønseopdræt,
griseopdræt, afsætning af afgrøder, fælles indkøb af materialer som gødning
og såsæd. Der er dannet i alt 528 grupper i løbet af projektet og disse repræsenterer mere end 10.000 hustande.
Endelig har samarbejdspartnerne i
provinserne (lokale afdelinger af Vietnam Farmers’ Union) gennem deltagelse i kurser om gruppeetablering,
deltagerorienterede træningsmetoder,
projektdesign og IT opnået en styrkelse af deres organisatoriske kapacitet.
Alle involverede parter i projektet udtrykte tilfredshed med de opnåede resultater. Det er nu op til bondegrupper-

Juridisk rådgivning i marken
Det andet projekt, som blev afsluttet i december var ”Juridisk bistand til
landbefolkningen II”. Projektets hovedaktivitet bestod i at tilbyde gratis
juridisk rådgivning til fattige yderområder i landdistrikterne i de tre provinser Dien Bien, Son La og Hoa Binh i
det nordlige Vietnam. Rådgivningen
blev givet gennem de såkaldte ”mobile legal aid clinics”, som udgøres af et
hold jurister og lokale facilitatorer, der
besøger afsidesliggende landdistrikter.
Således får beboerne her mulighed for
at modtage rådgivning om deres rettigheder i række forskelligartede problemstillinger. Da beboerne stort set
alle ernærer sig gennem landbrug, er

rådgivning om jordrettigheder særligt
efterspurgt. Projektets distrikter hører til de allerfattigste i landet, og det
er også distrikter, hvor analfabetisme
er udbredt. Dette gælder i særlig grad
kvinder: op mod 85 % af kvinderne i
disse distrikter kan hverken læse eller
skrive.
ADDAs samarbejdspartner i det juridiske bistandsprojekt var ”Vietnam
Lawyers’ Association”. Denne organisations lokale rådgivningscentre tog
sig af den daglige drift af projektet i
provinserne. Rådgivningen i landsbyerne blev varetaget af 75 lokale facilitatorer, som fik en særlig uddannelse
i forskellige emner såsom jordrettigheder, kompensation ved genbosættelse, administrative procedurer og deltagerorienteret kommunikation. Foruden
de lokale facilitatorer har også 1.215
landsbyledere modtaget undervisning i
relevante juridiske emner. Landsbyledere spiller en vigtig rolle i lokalsamfundene, hvor de er bindeled mellem
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lokale myndigheder og befolkningen.
Projektet har opnået gode resultater, hvilket ikke mindst skyldes ”Vietnam Lawyers’ Association” målrettede indsats i landsbyerne. Der er i alt
gennemført 673 mobile rådgivningsklinkker i landsbyerne, og der er blevet udgivet juridiske håndbøger på 4
forskellige lokale sprog og i alt 5.000
eksemplarer er omdelt. Rådgivningscentrene har også bistået mindre lokale
foreninger, 369 i alt, med juridisk støtte i forhold til problemer med tab af
jord til industrielle stordriftsplantager.
De lokale rådgivningscentre i provinserne tilbyder fortsat gratis konsultation til borgerne, men centrene kører
næsten udelukkende på frivillige kræfter. Med centrenes nuværende økonomi og menneskelige ressourcer kan
de ikke tilbyde mobile rådgivningsklinkker til borgere, som bor i de meget afsidesliggende egne selvom behovet fortsat er stort, og der er behov for
yderligere indsats på området.

ADDAs korte nyheder

ADDA byder velkommen til Marianne og Helena

Vi vil så gerne formidle, hvad ADDA

Universitet i sektionen for global udvikling, hvor hun arbejde på et projekt på
Borneo. Hun brænder for at arbejde med
udvikling af landbrug og glæder sig til
at komme i gang som fundraiser her hos
ADDA. Helena er ansat i en løntilskudsstilling.
Helena Øhlenschläger Larsen

I marts 2015 er to nye medarbejdere startet på ADDA- kontoret i København.
Her kommer en kort beskrivelse af dem.
Helena Øhlenschläger Larsen er uddannet
cand. agro. 2013, og har siden da arbejdet
hos Naturerhvervsstyrelsen som forsøgsmedarbejder i sortsafprøvningen og som
akademisk medarbejder på Københavns

laver og vise billeder fra Cambodia, Vietnam og Tanzania. Vi har meget at fortælle. ADDA har siden starten i 1994
haft mange spændende projekter i gang.
Mange mennesker har lyttet til os i tidens
løb, og det er vigtigt, vi spreder erfaringerne til endnu flere.

Marianne Nørgaard Jensby er nyuddannet kandidat i Udvikling og Internationale Relationer og er ADDA’s nye praktikant. I løbet af sin studietid har hun bl.a.
studeret i Malaysia og været i praktik i en
kenyansk NGO, der arbejder med kvinderettigheder. Hos ADDA er hun en del af
”NADO in Focus II”, og hun glæder sig
til at følge og bidrage til projektets udvikling – ikke mindst sojabønneprojektet.

Danmark bruger ca. 16 mia. om året på
ulandshjælp, hvoraf NGO’erne, som
ADDA er en af en af de mange af, får ca.
1 mia. kr. til deling. Det er mange penge,
så det er vigtigt, at alle forholder sig til,

Tak for donationer
Marianne Nørgaard Jensby

Nyt fra
Myanmar/Burma
Myanmar bliver forhåbentlig nyt ADDAprojektland i 2015. Vi arbejder på at få et
projekt i gang for de etniske befolkningsgrupper som f.eks. Pa-O i Shan Stateprovinsen i Myanmar. ADDA har skudt
processen med at blive en godkendt organisation i Myanmar i gang, om end det
nok vil tage lidt tid. Imens forsøger vi
at fundraise, bl.a. at søge midler i CISU
samt EU. Vi håber det lykkes at få gang
i et projekt med rod i ADDAs gode erfaringer fra Cambodia og Vietnam i løbet
af 2015. Helge er vores ukuelige tovholder i denne proces. BDP

Pa-O’er fra Shan Staten i Myanmar. Mor og datter og to børn på vej hjem efter at have
arbejdet i rismarken hele dagen. Se den karakteristiske hovedbeklædning. Datteren har
hvid make-up på kinderne. Det beskytter mod solens stråler. Foto: Helge Brunse

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.
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Book ADDA til foredrag

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

Som vi har modtaget siden sidste
nr. af News & Views (nr. 28) 2014.
Vi nævner gaver over 250 kr, men
takker også for mindre beløb:
FAHU-fonden: 300.000 kr.
Axel E. Pallesen: 2000 kr., Peder
Andersen: 400 kr.; Bodil E. Pallesen: 1000 kr.; Lene H. Madsen:
500 kr.; Søren Thorndal Jørgensen:
2000 kr.; Kate Farcinsen: 2500 kr.;
Kjeld Vodder Nielsen: 600 kr.; Ove
Gejl Christensen: 400 kr.; Jacob
Winther Nymand: 1000 kr.; Holger
Hansen: 1000 kr.; Kirsten Lund:
300 kr.; Lars Otto Kristensen: 500
kr.; Morten Zwergius: 1000 kr.;
Niels Morten Laursen: 2000 kr.;
D. Kestner: 500 kr.; Tina Madsen:
500 kr.; Tine Ravn Sørensen: 500
kr. Inge Jensen: 250 kr.; Carsten
Christensen: 500 kr.
Støt ADDAs arbejde
Giv et bidrag på giro +73
+82139869 eller via Reg.nr: 9324
og Kontonr: 3245623703 på Netbank.
Læs meget mere om ADDAs projekter og om hvordan du kan støtte
på hjemmesiden: www.adda.dk

om det er pengene værd, og om pengene
kan bruges bedre. Dette vil ADDA gerne
fortælle om.
ADDAs bestyrelsesmedlemmer bruger
gerne aftener eller weekender på at holde foredrag i interesseorganisationer, venskabsforeninger, højskoler, seniorklubber,
pensionistforeninger, og andre NGOer
osv. Danmark er et foreningsland, så der
er mange muligheder for at få fortalt de
gode historier i forskellige fora.
Vi ser gerne, at foredragene resulterer i
nye medlemmer, som er så vigtige for

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.

en organisation som ADDA, da vi bliver
”målt og vejet” af Danida på antallet af
medlemmer. En folkelig forankring er et
nødvendigt fundament for en NGO. Som
medlem af ADDA kan du hjælpe med til,
at vi kommer ud til møder og får informeret om ADDAs aktiviteter. Det er ganske
gratis, og vi vil så gerne. Kender du en
forening, som har plads i mødekalenderen
til et foredrag, skal du endelig kontakte
ADDAs sekretariat på tlf. 2447 1307 eller
e-mail: adda@adda.dk
Ove Gejl Christensen, næstformand

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.

Tryksager...

laver vi mange af...

– og vil glæde os til at byde dig
velkommen som kunde!
Vi
Vi
Vi
Vi

er meget alsidige og har egen produktion
trykker på plast, papir og karton
har nogle af Danmarks bedste priser
har Danmarks nyeste og mest effektive trykmaskine
ed et smil
Tryksager m
res stil
– det er vo

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

KOLIND BOGTRYKKERI I/S
Mårupvej 30 · 8560 Kolind · Tlf. 8639 1899 – kbtryk.dk
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Generalforsamling 2015
A DDAs årlige ge ne ral fors aml i ng fi nder s ted
Ma nda g d. 18 . maj 20 15 k l . 19 : 30
p å Ka lø Øko lo gis ke Landbrug s s kol e,
Skovride r vej 1, 8410 Rø nde
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.

Valg af ordstyrer

3.

Bestyrelsens beretning

2.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Valg af referent

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Fremlæggelse af det indeværende års budget

Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

Fastlæggelse af medlemsbidrag for følgende kalenderår

Valg til bestyrelsen
På valg er Bodil Pallesen, Helge Brunse og Mikael Johsson
Godkendelse af statsautoriseret revisor, der indstilles
af bestyrelsen til godkendelse

10. Eventuelt

Emner og forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
fremsendes til bestyrelsen senest d. 11. maj på e-mail til adda@adda.dk.
Forslag med begrundelse kan læses på foreningens hjemmeside senest
5 dage før generalforsamlingen.
Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et mødereferat,
der offentliggøres på foreningens hjemmeside www.adda.dk.
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