
Søren Thorndal Jørgensen, formand 
for ADDA

Spørgsmålet er jo meget relevant når 
man ser på de enorme problemer Afri-
ka er midt i og sammenligner det med 
Asiens nuværende fremgang. I ADDA 
er vi også involveret i diskussionen, 
da vi hidtil udelukkende har arbej-
det i Cambodja og Vietnam. Vi har 
dog ændret vores vedtægter og stra-
tegi, så projekter i Afrika også er mu-
ligt. For tiden afventer vi svar fra Da-
nida på vores første ansøgning om et 
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pilot-projekt i Tanzania omhandlen-
de basistræning af lokalbønder og ka-
pacitetsopbygning af deres organisati-
on NADO.
Skal vi fra Danmarks side droppe 
samarbejdet med Asien og Sydameri-
ka og 100 % satse på det Afrikanske 
kontinent? Svaret fra ADDA må være 
et klart NEJ. Der er sket betyde lige 
fremskridt i Asien de sidste 20 år, og 
andelen af fattige er faldet til ca.  
 20  % fra omkring 80 % i begyndelsen 
af 80’erne. Fattigdom er her defineret 
efter FN’s kriterier, som hidtil har væ-

ret 1 dollar om dagen, men som lige 
er sat lidt op, da selv en dollar ikke er 
hvad den har været. Afrika ligger sta-
bilt dårligt med omkring 50 % fattige 
i samme periode. Den relative fattig-
dom er altså større i Afrika end Asi-
en. Derimod fortæller tallene ikke, 
hvor mange mennesker der er fattige. 
Tyve procent af Asiens befolkning er 
immervæk stadig 600-700 millioner 
mennesker eller næsten lige så man-
ge som der lever i hele Afrika! Men 
er chancerne for udvikling ikke stør-
re såfremt man som fattig borger bor 

LEDER

As ie n  e l l e r  Afr ika?

Vietnams Advokat Forening og ADDA afholder workshop om VLA-projektet blandt andre med deltagelse af vicestatsministeren for 
Vietnam Mr. Truong Vinh Trong (3 fra højre) og ADDAs formand Søren Thorndal Jørgensen (4 fra højre).
Foto: Thuong
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i et land med enkelte rige mennesker? 
Det afhænger fuldstændig af, hvor-
vidt rigdommen fordeles, altså landets 
fordelingspolitik. Her har Asien sta-
dig meget at lære, bare ikke af Afrika, 
hvor fordelingen er endnu mere elen-
dig. En procent vækst i Asien giver ca. 
en procent reduktion i antallet af fat-
tige, mens en procent vækst i Afri-
ka giver en halv procent fattigdoms-
reduktion. Såfremt vi fra Danmarks 
side havde en politik med maksimal 
fattigdoms reduktion for vores ulands-
penge, så er det altså i Asien pengene 
skal forbruges! Jeg mener det vil være 
helt hovedløst at skippe Afrika på den 
baggrund, men det giver stof til efter-
tanke. Er det så ikke et asiatisk pro-
blem at der er fattigdom i regionen? 
Jo, egentlig burde Asien klare sine 
egne problemer, og det gør man også i 
stor stil. Man skal bare huske på at fle-
re af landene relativt hurtigt er gået fra 
ekstrem fattigdom, borgerkrig, krig og 
anden ødelæggelse til den nuværen-
de økonomiske vækst. Væksten er for 
øvrigt i høj grad baseret på eksport til 
Vesten af tøj og andre forbrugsvarer. 
En eksport der nu reduceres kraftigt. 
Det bliver utrolig spændende at se om 
Asien kan redefinere sin rolle til andet 
end at være Vestens fabrikationsområ-
de. Vi skal forsøge at påvirke Asien i 
retning af mere ligelig fordeling af go-
derne, hvor få skal have for meget og 
færre for lidt. Det giver social stabili-
tet og endnu mere vækst. I øvrigt sam-
me begrundelse for at vi skal give ud-
viklingshjælp i det hele taget.
Der er også mange andre grunde til 
at Afrika ikke udelukkende kan mod-
tage hele Danmarks ulandsbudget 
på de nuværende ca. 13 mia. kro-
ner. Der vil f.eks. hurtigt opstå donor-
mætning, hvis det ikke allerede er til-
fældet. Der bruges årligt ca. 250 mia. 
kroner i Afrika på udviklingsarbejde. 
En dansk fordobling af vores bistand 
til Afrika vil altså betyde ca. 1 % eks-
tra, eller lidt mere end ingenting. Des-
uden er priserne på kvalificerede med-
arbejdere helt og aldeles ubæredygtigt 
i Afrika. Forskellige donorer, ngo’er 

og andre velvillige har drevet prisen 
på kvalificeret arbejdskraft op i et leje 
så landene overhovedet ikke selv kan 
finansiere deres administration og an-
den offentlig forvaltning. Vi er i gang 
med at skabe et problem i stedet for at 
løse et! Uddannelse af massive mæng-
der afrikanske unge må gives abso-
lut høj prioritet. Alternativet er at ka-
ste pengene ud fra en flyvemaskine til 
den afrikanske befolkning, men det 
er der sikkert en del danskere der vil 
modsætte sig.
En anden grund til at vi skal holde 
fast i en strategi med 60, 20 og 20 % 
til henholdsvis Afrika, Asien og Syd-
amerika er det globale udsyn som 
Danmark efter min mening stadig 
bør stræbe efter. Udviklingen i Asi-
en kan hurtigt ændres til det negati-
ve og modsat til det positive i Afrika. 
Hvad tilsiger en sådan udvikling? De 
naturlige ressourcer er på ingen måde 
udnyttet i Afrika, hvorimod naturres-
sourcerne er groft overudnyttet i Asi-
en. Det er bare et spørgsmål om tid 
før hele økosystemer bryder sammen 
i Asien og det vil medfører massive 
flygtningestrømme og masser af kon-
flikter i regionen. Den naturlige bære-
evne er ikke bare lidt overskredet, det 
er helt ude af balance. Afgrødernes 
udbytte vil snart flade ud og begyn-
de et sikkert fald, som vil genskabe 

masser af problemer og udfordringer. 
Jordkvalitet, overforbrug af vand, pe-
sticider over alt, fældning af stort set 
hele skoven, næringsstofforurening, 
erosion, luftforurening og et mas-
sivt overforbrug af alle andre ydel-
ser fra naturen. Som eksempler kan 
nævnes a) Den gule flod i Kina når 
ikke længere ud til havet b) Mangro-
ven i Thailand er ved at uddø pga. næ-
ringsstoffer fra dambrug og landbrug 
c) Skovarealet i Vietnam falder me-
get hurtigt og medfører uhørt høj ero-
sion, der giver problemer nedstrøms i 
floderne d) Stigende havvandstand på 
1m vil medføre flytning af adskillig 
hundrede millioner i Vietnam, Bangla-
desh og andre deltaområder e) Kæmpe 
fluktuationer i klimaet ikke tidligere 
observeret, f.eks. oplevede jeg i Hanoi 
500 mm nedbør på 24 timer i novem-
ber 2008, hvilket gav oversvømmel-
ser så langt øjet rakte. Klimaændrin-
gerne vil også ramme Afrika, men her 
har klimaet stort set altid været me-
get varierende og den relativt lave be-
folkningstæthed og historiske evne til 
klimatilpasning vil gøre udfordringen 
stor, men ikke livstruende.
Fremadrettet er der nok at lave for 
ADDA, både i Afrika og Asien, og 
Danmark skal være til stede begge 
steder. Lad os forsat gå på begge ben! 
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A D DA s  G e n e ra l f o r s a m l i n g 
m a n d a g  d e n  1 8 . m a j  2 0 0 9  k l .  1 9 . 3 0 
p å  K a l ø  Ø ko l o g i s k  L a n d b r u g s s ko l e ,  

s ko v r i d e r ve j  1 , 8 4 1 0  R ø n d e

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af det indeværende års budget
6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
7. Fastlæggelse af medlemsbidrag for følgende kalenderår
8. Valg til bestyrelsen (Niels K. Johansen og Bodil E. Pallesen er på valg i 

2009) + 2 suppleanter (Marc Dumas Johansen (1. suppl.), Mike Arbon, 2 
suppleant)

9. Godkendelse af statsautoriseret revisor, som indstilles af bestyrelsen 
til godkendelse.

10. Eventuelt

G e n e ra l f o r s a m l i n g

NB. Forslag og medfølgende begrundelse 
for forslaget, som ønskes behandlet på 
generalforsam lingen, skal fremsendes til 
bestyrelsen senest 8 dage inden general-
forsamlingens afholdelse. Forslagene med 
begrundelser bør så vidt muligt kunne læ-
ses på foreningens hjemmeside fra senest 
5 dage før  generalforsamlingen. 

Over det på generalforsamlingen passe-
rede udfærdiges et mødereferat, der un-
derskrives af ordstyreren. Mødereferatet 
offentliggøres på foreningens hjemmeside, 
www.adda.dk 
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IWEP, fase to, starter i højeste gear, 
idet vi jo fortsætter med vores me-
get dygtige medarbejdere. Den cam-
bodjanske samarbejdsorganisation 
Srer Khmer vil i løbet af de 4 år tage 

mere og mere over på projektet, og 
skal undervejs leve op til rollen, og 
tage mere ansvar. Under projektleder-
besøget ved Bodil Pallesen i novem-
ber 2008, gav hele IWEP Cambodja-

teamet en sang til bedste, som tak for 
IWEP I, og som respons på en dansk 
sang for teamets flotte holdindsats.

IWEP II- teamet for fuld udblæsning

ADDAs  igangværende  pro jek ter

ADDAs mange projekter overlapper hinanden, så det kan være svært at få et overblik over hvad der sker hvor.
Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket og hvem der financierer dem. 
Den årlige omsætning var i 2008 på ca. 7 millioner kr.
Læs mere om de enkelte projekter på zwww.adda.dk

Projekt Periode Land Budget (DKK) 
- financieret af

IWEP II (anden fase af IWEP I, der 
løb 03.2005 - 03.2009, med budget på 
9.649.000 kr.):  
Styrkelse af landbokvinders livsvilkår

04.2009 – 03.2012 Cambodja
8.115.866 kr.
Danida

ADDA-ESO: vidensformidling i tre  
af de fattigste provinser

01.2008 – 12.2011 Cambodja
7.162.215 kr.
EU

VLA-projektet: Juridisk bistand til 
landbefolkningen

01.2008 – 12.2010 Vietnam
4.367.210 kr.
Den Danske Ambassade i 
Hanoi

Song Da-projektet: udvikling af etni-
ske minoriteters lokalsamfund

09.2005 – 05.2010 Vietnam
11.275.000 kr.
Danida

Økologiprojektet: udvikling af  
rammerne for økologisk produktion  
og markedsføring

09.2004 – 10.2010 Vietnam
13.440.936 kr.
Danida

Kilde: Bjørn Jensen
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Af ADDAs landeleder i Cambodja, 
Bodil Pallesen.

De første 4 år med landbokvindepro-
jektet, populært kaldet IWEP, har væ-
ret en succes, og ADDA har netop 
fået bevilget en fortsættelse i en fase 
2 af Danida. Det har vakt stor glæde i 
Cambodja at projektet fortsætter 4 år 
mere, også for ADDAs samarbejds-
partner Srer Khmer. 

En stor succes i IWEP, fase 1, har væ-
ret det store antal selvhjælpsgrupper 
(ca. 75 % er kvinder), som har betydet 
en styrkelse af deltagernes selvtillid 
og tro på fremtiden. De har afprøvet 
nye dyrknings- og produktionsmeto-
der og med held, har fået bedre øko-
nomi, har lært at spare op, og at sam-
arbejde med de øvrige deltagere. Og 
produktionen af fødevarer er steget, 
med øget salg, og dermed øget ind-
tægt for familien.
I den nye fase to, der løber fra 2009 – 
2013, betyder det at selvhjælpsgrup-
perne (SHG) kan fortsætte. Der bliver 
etableret 125 nye SHG, og mere end 
30 nye landsbyer starter op med først 
de populære markskoler, og siden 
fortsætter de i SHG. På sigt forventes 
disse at danne udgangspunkt for ko-
operativer, såkaldte andelsgrupper, à 
la dem vi dannede i Danmark for mere 
end 100 år siden med stor succes. 
Som noget nyt sættes der også fokus 
på de fattigste, typisk jordløse, der får 
støtte til at lære mere om at få udnyt-
tet køkkenhaven optimalt (homegar-
dens), og der skal oplæres mindst 40 
nye ”village extention workers”, også 
til at varetage denne træning. 

Så der er store forventninger til IWEP, 
fase to!

4  år  mere  for  ADDAs  landbokv indepro jek t  i  
S i em Re ap  prov insen  i  Cambodia

I fase to vil produktion af ris, fiskedamme mv. også indgå i projektet. 
(Foto: Bodil Pallesen).

”Da vi startede på IWEP-projektet troede vi ikke det ville nytte så meget. Det mener vi 
ikke i dag, projektet og SHG-gruppen har fuldstændig ændret vores liv”. Gruppen havde 
lært at dyrke grønsager, og lært at markedsføre afgrøderne og opnå gode priser. 
(Foto: Bodil Pallesen)

Grønsagsproduktion er blevet til en god forretning, med afsætning til høje priser. Disse 
kvinder hjælper hinanden med produktionen, og ejeren af kålafgrøden viser den frem 
med stolthed og højt humør. Projektkoordinator Helge Brunse har været en stærk årsag 
til projektets succes, og har været dygtig til at motivere ADDAs ansatte. 
(Foto: Bodil Pallesen)
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Af Anne-Marie Foged,  
medlem af bestyrelsen

Når man som NGO modtager offent-
lig støtte til et ulandsprojekt skal man 
selvfølge kunne dokumentere at pen-
gene går til formålet og at projektet 
har den ønskede effekt. Danske skat-
teborgere skal kunne være sikre på at 
deres penge kommer helt frem til de 
fattige mennesker i ulandene, som vi 
gerne vil hjælpe.
Det betyder at et projekt udover den 
praktiske hjælp også består af et stort 
dokumentations- og rapporteringsar-
bejde. 
ADDAs Song Da-projekt i Vietnam er 
baseret på støtte fra Danida (11 mio. 
kr. fordelt over fem år, 2005 - 2010), 
og den årlige statusrapport om projek-
tet er netop sendt til Danida, ligesom 
årsrapporter fra alle ADDAs projekter 
bliver sendt til Danida eller EU.
Rapporten, der er på 30 sider, gør rede 

Gode  re su l ta t er  f ra  Song  Da-pro jek te t .

for i hvor høj grad de opsatte mål er 
nået i 2008.
Som i de fleste af ADDAs projekter 
er arbejdet fokuseret på Markskoler 
(Farmer Field Schools), hvor uddan-
nede trænere fra lokalområdet står for 
undervisningen af 20 - 30 bønder fra 
hver landsby.
Vidensformidling, erfaringsdeling og 
samarbejde er målet, og gennem de 
mange markskoleforløb (á 3 – 4 må-
neder) når vi ud til et stort antal bøn-
der, der efterfølgende kan forbedre 
deres udbytte og indkomst og få inspi-
ration og viden til at styrke deres lo-
kalsamfund.

Song Da-projektet dækker 80 lands-
byer i 6 distrikter i de bjergrige egne i 
det nordvestlige Vietnam.
Her har 11.515 bønder i 2008 deltaget 
i markskoleundervisning. I de mark-
skoler, der blev gennemført i 2007, 
var der nogenlunde lige mange mænd 

og kvinder, mens der i 2008 har været 
en overvægt af kvinder (65 % / 35 %).
Og har de så fået noget ud af det? Ja, 
det viser en opgørelse, der sammen-
ligner forsøgsmarker dyrket efter for-
bedrede metoder (IPM – Integrated 
Pest Management) med stedets tradi-
tionelle dyrkningsmetoder (FP – Far-
mer Practice)

IPM-markerne kræver ca. 50 % stør-
re investering end en traditionelt dyr-
ket mark, typisk pga. udgifter til gød-
ning. Til gengæld giver de et udbytte 
på 7.4 tons / ha mod 4.7 tons / ha fra 
FP-markerne, hvilket er en forbedring 
af udbyttet på ca. 66 %. 
Den økonomiske fordel ved at bruge 
metoderne fra IPM varierer meget fra 
sted til sted, men er i gennemsnit på 
1,57 gange det, der er investeret.

Den typiske reaktion fra de involvere-
de bønder er at de er meget begejstre-

Der er tydelig forskel på majs dyrket efter IMP-principper til venstre og efter den traditionelle måde (Farmer Practice)  
til højre i billedet. Foto: Ove Gejl
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de for den nye viden og de nye meto-
der de har lært at kende i markskolen, 
og at de hurtigst muligt vil bruge den 
på deres egne marker. 
Hvor stor en forbedring af bønder-
nes udbytte det kommer til at betyde, 
vil vise sig, når der i 2009 bliver la-
vet en systematisk spørgeskemaunder-
søgelse.
Heraf vil det også fremgå hvor meget 
bønderne har lært af undervisningen 
og i hvor høj grad den nye viden rent 
faktisk bliver brugt.
En sådan undersøgelse vil kunne bru-
ges til at forbedre undervisningen, så 
flest mulig får mest mulig ud af pro-
jektet, som i 2009 vil give yderligere 
3000 bønder i de 6 distrikter mulighe-
den for at deltage i et markskolefor-
løb.

Her i landsbyens forsamlingshus foregår den ugentlige undervisning i markskolen. Foto: Thuong

Afgrøden studeres efter trænerens forskrifter. Foto: Thuong

Årsrapporten konstaterer at Mark-
skoler er den mest populære aktivi-
tet i projektet. Det er meget let at skaf-
fe deltagere, selvom der ikke er nogen 

direkte økonomisk gulerod forbun-
det med at deltage, udover ca. 2 kr. til 
hver deltager til te og snacks til den 
ugentlige undervisningsdag.
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Af Bodil Pallesen, medlem af  
bestyrelsen og projektmanager

Lang tid før 8. marts blev projek-
tet kontaktet af Cambodjas kvindemi-
nisterium om vi ville være med til at 
festliggøre dagen. Det ville vi selv-
følgelig, og vi sørgede for, at over 50 
kvinder fra projektets kvindegrupper 
var til stede på dagen. Forsamlingen 
omfattede i øvrigt over 700 kvinder 
fra Siem Reap provinsen, som lytte-
de til de mange fine taler og deltog i 
de mange aktiviteter og små konkur-
rencer der var arrangeret. Mange af 
projektets kvinder havde bragt hjem-
melavede produkter og afgrøder med 
fra deres små landboforeninger el-
ler kvindegrupper. Vi deltog nemlig i 
salgsudstillingen - ”Trade Fair” - med 
varer som bliver fremstillet lokalt i 
Siem Reap provinsen. 

Vores kvinder havde medbragt en 
kæmpe variation af kurve og småting 
lavet af bast og peddigrør samt natur-
ligvis grønsager i massevis. 
Vi havde den fornøjelse at provinsgu-
vernøren opholdt sig længe på stan-
den. Han gav i øvrigt udtryk for, at 

Den  In terna t iona l e  Kv indedag  –  d .  8 .  mar t s  
-  b l ev  f e j re t  med  ans tand  i  ADDAs  in tegrerede  pro jek t  t i l  forbedr ing  a f 
kv inders  v i lkår,  IWEP,  i  Cambodja .

Den første dag var der så stor efterspørgsel efter de friske varer,  
at der flere gange måtte sendes bud efter flere.

hans kontor meget gerne ville støt-
te projektets bestræbelser for at mar-
kedsføre produkterne.

Salgsudstillingen blev også en økono-
misk succes, så der blev et overskud 
på 1100 kr. som går til kvindegrup-
pernes lånekasse. Vi havde ikke reg-
net med at der ville blive solgt så me-
get, men der var så mange kunder, at 
der måtte sendes bud ud til landsbyer-
ne om at sende flere varer. 

Provinsguvernøren lover at støtte IWEPs 
salgsarbejde

Salgspersonalet (ADDAs ansatte) er klar

ADDAs ansatte havde gjort et meget stort arbejde med at få  
salgsudstillingen til at se godt ud.
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I alle ADDAs projekter står princippet om hjælp til selv-
hjælp i centrum. 
Derfor er det så vigtigt at den viden ADDA kan tilbyde delta-
gerne, forbliver i lokalområdet, også når projektet er afsluttet.
Et omdrejningspunkt her er de lokale undervisere, der 
bliver  uddannet af ADDA til at undervise bønderne ude i 
landsbyerne.

De har forskellige betegnelser: i Cambodja hedder de lo-
kalkonsulenter eller VEW (Village Extension Workers), i 
Vietnam hedder de trænere eller facilitators eller collabora-
tors, men deres opgave er nogenlunde den samme.
I de følgende artikler hører vi nærmere om hvordan dis-
se mennesker udvælges og uddannes og hvad deres arbej-
de går ud på.

Kært  barn  har  mange  navne!

ADDAs mange  
t rænere

Af Bjørn Jensen.  
Leder af ADDAs kontor i Hanoi

Når man besøger ADDA konto-
ret i Hanoi vil man som regel kun se 
3-4 ADDA ansatte på kontoret. Det 
kan derfor være svært at forstå hvor-
dan ADDA kan implementere så sto-
re projekter, som tilfældet er, med så 
få ansatte. Svaret er selvfølgelig, at 
der er mange flere mennesker invol-
veret, end de få der sidder på konto-

ret. Faktisk rigtigt mange flere. I Viet-
nam har vi 3 projekter kørende for 
tiden: Økologiprojektet, Song Da pro-
jektet samt Legal Aid projektet. Til-
sammen dækker vi 13 provinser i det 
Nordlige Vietnam og der er mere end 
1.000 km fra det nordligste distrikt til 
det sydligste. Derfor er ADDAs pro-
jekter organiseret med udgangspunkt i 
de lokale samarbejdspartnere, og dis-
se samarbejdspartnere har så et an-
tal trænere til rådighed. Disse trænere 
er udvalgt, ansat og trænet af projek-
terne. Økologiprojektet har 80 træne-
re, Song Da projektet har 68 og Le-
gal Aid projektet har 54 collaborators 

– i alt 192 trænere ansat på de aktuelle 
ADDA projekter.
De fleste trænere, ca. 140, er uddannet 
på Xuan Mai (North Vietnam College 
of Agriculture and Rural Develop-
ment), som ADDA har haft et glim-
rende samarbejde med gennem årene.

Disse trænere spiller indlysende en af-
gørende rolle i implementeringen af 
projekterne. Det er dem der samler 
folk og fortæller dem om projekterne, 
dem der underviser, dem der intervie-
wer folk ved surveys, dem der hjæl-
per grupperne i gang osv. Hver gang 
ADDA eller vores partnere mener der 

De vietnamesiske trænere under uddannelse på landbrugsskolen Xuan Mai.
Disse kvinder sætter deres hår i en knold oven på hovedet, derfor har de høj kasketføring. A
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er problemer eller udækkede behov, så 
trækker vi vores trænere ind til mere 
undervisning, således at de er bedre 
rustede til at hjælpe landbefolkningen 
med deres problemer.

Ved udvælgelsen af facilitatorer er vi 
selvfølgelig meget opmærksomme på 
om det nu også er nogle folk, som vi 
mener kan magte denne opgave. Ved 
udvælgelsen bliver der lagt vægt på 

om det er åbne og 
udadvendte typer, 
om de taler tyde-
ligt og klart, om 
de behersker de 
lokale sprog ud 
over det alminde-
lige vietnamesi-
ske, om de tilhø-
rer samme etniske 
gruppe som mål-
gruppen, om de 
interesserer sig for 
emnet (eks. øko-
logisk jordbrug, 
udvikling eller 
retshjælp) og de-
res position i lo-
kalsamfundet. De 
skal også have en 
anbefaling fra de 
lokale myndig-
heder, for hvis de 
ikke er accepteret 
af de lokale myn-
digheder, så har 
de ikke en chan-

A
lle fotos: T

huong

ce for at udrette noget som helst. Om-
vendt, hvis de er ”godkendt” af myn-
dighederne så vil vi også kunne regne 
med at de lokale myndigheder vil støt-
te dem og dermed ADDA i arbejdet. 
Det er ikke vigtigt om de har nogen 
formel uddannelse eller hvor længe 
de i øvrigt har gået i skole. Det er de 
kommunikative egenskaber, der bliver 
lagt vægt på. Endelig vil vi meget ger-
ne have en ligelig kønsfordeling af vo-
res trænere.

Det med at få kønsfordelingen til at gå 
op kan godt være et problem. Et pro-
blem fordi de ikke bare skal arbejde 
meget, men deres uddannelse foregår 
i et internat, hvor de rejser hjemme-
fra i flere måneder ad gangen. Et nor-
malt grunduddannelsesforløb vil be-
stå af 18 ugers uddannelse – og i løbet 
af disse 18 uger kommer de kun hjem 
1 eller 2 gange. Derfor er det ofte van-
skeligt at få tilstrækkeligt mange kvin-
der med. Det lykkedes dog som regel. 
Efter basisuddannelsen vil de typisk 
blive indkaldt til efteruddannelse 4-5 
uger om året. Disse opfølgningskurser 
vil som regel vare mellem 1 og 3 uger 
afhængig af temaet.
Så det er hårde odds. Og lønnen er be-
stemt ikke fyrstelig. P.t. ligger den på 
450.000 VND, hvilket svarer til 150 
kroner om måneden. Omvendt er dette 
en enestående chance for disse men-
nesker til at få en uddannelse. De bli-
ver som regel meget dygtige til at or-
ganisere, holde oplæg, mægle, skaffe 
kontakter, til at planlægge produktio-
nen, til at lave forretningsplaner samt 
til alt det faglige f.eks. det landbrugs-
tekniske. Det bliver da også klart for 
dels dem selv og dels for lokale myn-
digheder og lokale firmaer. I løbet af 
projektet er der flere af vores trænere 
der bliver tilbudt ansættelse uden for 
projektet. Normalt vil de dog gerne 
fortsætte hos os projektperioden ud, 
da de gerne vil fortsætte deres spæn-
dende arbejde og yderligere dygtiggø-
relse, hvilket vi selvfølgelig er glade 
for. Men så snart projektet slutter, ja – 
så står de som regel med et nyt job.
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Af Helge Brunse. 
Projektkoordinator i Siem Reap

Duong Sokhon sad og legede med 
sine to børn mens manden lå og sov 
rusen ud i det eneste rum i det fal-
defærdige hus, det var da vi besøgte 
hende første gang for omkring fire år 
siden. Fattigdommen var synlig over-
alt fra det hullede stråtag til det skæ-
ve gulv med knækkede gulvbrædder. 
Men vi kunne se på Sokhons øjne, at 
hun var helt klar til at gå med på nye 
udfordringer i form af en uddannel-
se som IWEPs lokale landbrugsrådgi-
ver i landsbyen. Men der var bare lige 
et punkt, som vi ikke havde taget høj-
de for, og det var at hendes uduelige 
mand, der oven i købet af og til ban-
kede hende, ikke ville tillade, at hun 
måtte deltage i IWEPs aktiviteter. Det 
ser vi af og til, at manden ikke vil ac-
ceptere at konen tager arbejde udenfor 
hjemmet. Men så skete der på drama-
tisk vis noget, der trods omstændig-
hederne, kom til at ændre Sokhons liv 
til det bedre. Manden blev skudt af 

en kriminel bande en nat kort tid ef-
ter, at vi havde besøgt familien! Læ-
seren må forstå, at det ikke er så man-
ge år siden, at Cambodia var plaget af 
en bestialsk borgerkrig med efterføl-
gende invasion fra nabolandet Viet-
nam støttet af Rusland, så der er visse 
områder af landet hvor der stadig var 
våben blandt folk, men det går nu me-
get bedre med sikkerheden i alle dele 
af landet. Der er sket virkelig meget 
på de fire år IWEP har eksisteret. Men 
kriminelle bander findes i alle lande. 
Og manden var åbenbart kriminel, så 
tabet af ham medførte i grunden for-
bedrede udsigter for Sokhon.

Træning af IWEPs  
lokalkonsulenter (VEWs)
Da den traditionelle sørgeperiode var 
overstået, begyndte Sokhon alligevel 
at arbejde for IWEP, og hun blev opta-
get på vores 4 måneders internat kur-
sus IWEP FOOD SECURITY AND 
GENDER TRAINING PROGRAM 
for VEWs (Village Extension Work-
ers) sammen med 51 medkursister fra 
de 104 landsbyer i de fem distrikter vi 
arbejder i i Siem Reap provinsen, der 
ligger i den nordlige del af Cambodia. 
Siem Reap provinsen er en af de fat-
tigste i landet.

De 52 kursister (plus 2 fra Dansk 
Røde Kors, som vi har et godt sam-
arbejde med) var blevet udpegede ef-
ter et omfattende sæt af retningslinjer 
hvor alder, basale skolekundskaber, 
central bopæl (hver VEW dækker to 
landsbyer) og generel accept af famili-
en til at vedkommende tit er på arbej-
de hjemmefra var de vigtigste. 

Hvordan vil projektet så uddanne lo-
kalkonsulenterne blev der spurgt? 
Men det vidste vi helt nøjagtigt, for 
vi havde været i en vigtig dialog med 
vore to partner departementer, De-
partment of Women’s Affairs og De-

partment of Agriculture, Forestry and 
Fisheries om hvad træningen bør om-
fatte for at uddannelsen af lokalkonsu-
lenterne skulle være bæredygtig lang 
tid efter projektophør. Det er vigtigt, 
at de to departementer er medansvarli-
ge og vil overtage lokalkonsulenterne 
efter at projektet afsluttes. IWEP føl-
ger derfor de retningslinjer som depar-
tementerne opstiller for træning af lo-
kalkonsulenter. De to departementer 
har været meget involveret i designet 
af uddannelsen af de mange VEWs, 
men i tillæg får de jo næsten gratis 
trænet over 50 lokale rådgivere. 
Landbrugsdepartementet stillede deres 
lokale træningscenter til rådighed mod 
at IWEP betalte for diesel til genera-
toren og mad til kursister og tilsynsfø-
rende under kurset. 

Hvad omfatter kurset? 
Først udførte vi en omfattende ana-
lyse af hvad de enkelte kursister hav-
de mest brug for af kundskaber, sam-
menholdt med den rådgivningsindsats 
projektet kunne ønske efter trænin-
gen. Som projektbestyrere havde vi 
et ønske om, at alle VEWs skal kun-
ne yde bred rådgivning til småbønder 
- både mænd og kvinder - i grønsags-
dyrkning, opdræt af mindre husdyr 
(høns, kyllinger, svineproduktion og 
kønsspørgsmål - gender). Det er også 

Duong Sokhon deltager i et kursus i  
kompostproduktion for et par år siden.

Sokhon er på vej til en rådgivningsopgave 
i nabolandsbyen
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Trænings aktiviteter i  kvindeprojektet 
(IWEP) i   Cambodja.
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essentielt at rådgiverne er i stand til 
helt praktisk at kunne demonstrere 
for bønderne hvordan opgaverne gri-
bes an, for der er jo i mange tilfælde 
tale om nye tiltag og teknologier. For 
eksempel fremstilling af næringsrig 
kompost, etablering af højbede, op-
binding af planter, planteafstand, byg-
ning af et billigt hønsehus, vaccination 
af dyrene mod smitsomme sygdom-
me, viden om mikrokredit og kønsdis-
kriminering og mange andre emner.

De fleste emner kan man ikke lære 
ved en teoretisk undervisning, kurset 
var derfor tilrettelagt så over halvde-
len af tiden var sat af til praktik.

IWEP bruger de uddannede lokalråd-
givere til at undervise på markskoler-
ne og til at være fødselshjælpere i op-
rettelsen af mikrokreditgrupper (små 
andelsforeninger) efter markskoler-
ne. Projektet betaler en fast ydelse for 
hver undervisningsdag eller møde. 
Men konsulenterne er ellers ikke an-
sat af projektet, men kan sælge deres 
kundskaber ved konsulentydelser til 
bønderne. Næsten alle har nu en ind-
tægt ved at vaccinere husdyr, kastrere 
grise eller sælge såsæd, frø og kunst-
gødning lokalt. Efter projektet vil de 
fortsætte disse opgaver udover at de 
vil være landbrugsdepartementets lo-
kalrådgivere. Det får de løn for.  

Detaljerede  
dyrkningsvejledninger
Inden kurset blev der forberedt me-
get detaljerede dyrkningsvejlednin-
ger (protokoller) for de ti arter af grøn-

sager, som vi anbefaler til 
dyrkning. Et andet vigtigt 
emne på kurset, og også på 
de efterfølgende opfølg-
ningskurser, var afsætning 
og markedsføring af pro-
dukterne. Der blev også ud-
arbejdet vejledninger i kyl-
linge- og ægproduktion og 
fodring og pasning af dræg-
tige søer samt opfedning af 
slagtesvin. Et gennemgåen-
de tema i træningen var at 
bruge lokalt fremstillet fo-
der frem for indkøb af dyrt 
færdiglavet foder. Ved ef-
fektiv brug af hjemmela-
vet foder kan foderudgiften reduce-
res med 25- 30 %. Vi har den sidste tid 
med glæde set, at flere af vejledninger-
ne og det fremstillede demonstrations-
materiale, så som posters og brochurer, 
bliver brugt af mange andre organisati-
oner i Cambodia.

Markedsføring
Afsætningen af produkterne er der i 
reglen ikke problemer med, fordi der 
er et godt marked i Siem Reap by. 
Men for at få størst muligt økonomisk 
udbytte, er det en stor fordel at dyr-
kerne organiserer sig i små foreninger 
(andelsforeninger) i hvilke man kan 
tilrettelægge dyrkningen og markeds-
føringen, så ikke alle producerer de 
samme grønsager på samme tid. Til-
rettelæggelse af produktionen i de en-
kelte landsbyer for flere tusinde bøn-
der, som har deltaget i markskolerne, 
vil blive den store udfordring de kom-
mende år for projektet.

Grøn propaganda
Fra ovenstående kan forstås, at vi gør 
meget ud af at gøre de lokale rådgive-
re økonomisk bevidste, idet omsæt-
ningen af landbrugsprodukter er me-
get konkurrencebetonet i Cambodia, 
fordi det er så let at importere billi-
ge produkter, ofte af tvivlsom kvali-
tet, fra nabolandene Vietnam og Thai-
land. Der er ingen kvalitetskontrol ved 
grænsen, så varer fyldt med pestici-

der og medicinrester kan uden proble-
mer blive markedsført i Cambodia. I 
IWEP har vi også gjort meget ud af at 
orientere om miljømæssige aspekter 
i produktion af landbrugsprodukter. 
IWEP produkterne skal være ’SAFE’, 
men omtalen af denne indsats må på 
grund af pladsmangel vente til en an-
den gang.

Duong Sokhon kom  
i kommunalbestyrelsen
Af de 52 oprindelige kursister er der 
nu 45 tilbage, og de fungerer sam-
let set, som en meget vigtig base i for-
midlingen af viden fra projektet til 
bønderne. De er undervisere på mark-
skolerne, som vi har haft over 200 af, 
og som der er planlagt 60 af over de 
næste 3 år, og de er vigtige støtter for 
kvindeselvhjælpsgrupperne (andels-
foreningerne). Antallet er gået ned 
fordi en del, med basis i den viden de 
har fået gennem projektet, har fundet 
andet fast arbejde, og nogen er flyt-
tet bort fra området. Men Sokhon kla-
rer sig fantastisk godt, hun har tilegnet 
sig de tekniske færdigheder, som er 
nødvendige for at kunne være en god 
rådgiver. Hendes hele fremtoning bæ-
rer nu præg af selvsikkerhed og styr-
ke, børnene går i skole, og Sokhon er 
på demokratisk vis blevet valgt ind i 
kommunalbestyrelsen! Sådan kan det 
altså gå selvom verden var ved at syn-
ke i grus for Sokhon for få år siden.

Annan -lokalkonsulent- i midten af billedet,  
instruerer kursister i en markskole i sådybde  

og planteafstand.

Sinan -lokalkonsulent- udfører lønnet 
arbejde ved at vaccinere landsbyens dyr 
mod smitsomme sygdomme
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Af Bjørn Jensen,  
leder af ADDAs kontor i Hanoi.

”Jeg vil gerne vide hvordan jeg får 
de 27 kroner, som jeg er berettiget 
til. Jeg har ikke modtaget noget hver-
ken i denne eller i forrige måned. Det 
er ikke nemt at give børnene mad, når 
jeg ingen penge har”.

Ovenstående var en af de bekymrin-
ger der blev rejst, da ADDA var med 
til en ”Legal aid clinic”. En ”Legal aid 
clinic” består af et hold af 3 juridiske 
eksperter, som rejser rundt og tilbyder 
gratis juridisk bistand til folk på lan-
det, der føler sig klemt i systemet på 
den ene eller den anden måde. 

I Vietnam er der en ordning om at 
særligt fattige kan få hjælp fra det of-
fentlige. Det drejer sig om mennesker, 
der hverken har penge, arbejde eller 
jord, men som stadig har forsørgelses-
pligter. Beløbet er 80,000 VND hvil-
ket svarer til 27 kroner om måneden. 
Problemet er, at dette beløb ikke altid 
når frem til de trængte, men forsvin-
der et eller andet sted undervejs i sy-
stemet.

ADDA har i samarbejde med ad-
vokatsammenslutningen ”Vietnam 
Lawyers Association” (VLA),  star-
tet projektet ”Legal Aid to the Rural 
Population” op, og dette projekt skal 
hjælpe den fattige befolkning med for-

Klemt  i  sys temet  –  Om VLA-pro jek te t  i  Vi e tnam.

skellige juridiske problemer. Og det er 
virkeligt fattige mennesker der møder 
op og benytter sig af dette tilbud. Folk 
der lever på et eksistensminimum. En-
lige mødre, enker, handikappede samt 
folk der har mistet deres eksistens-
grundlag som følge af at deres jord er 
blevet eksproprieret.

De mest almindelige problemer er, at 
de ydelser folk er berettiget til, ikke når 
frem. Dette kan være kontanthjælp til 
fattige, pensioner til enker efter solda-
ter eller kompensation for eksproprie-
ret jord. Et andet stort problem er, at det 
er vanskeligt at få sin husstand klassifi-
ceret som ”fattig”, hvilket udløser ret-

ten til forskelli-
ge ydelser som 
f.eks. et min-
dre kontant bi-
drag samt dæk-
ning af udgifter 
til børnenes 
skolegang. Det 
er jo forbundet 
med omkost-
ninger for de 
lokale myndig-
heder når en 
husstand bliver 
klassificeret 
som ”fattig”.

ADDAs formand Søren Thorndal Jørgensen holdt tale, da Vietnams 
Advokat Forening og ADDA afholdt workshop om VLA-projektet 
blandt andre med deltagelse af vicestatsministeren for Vietnam Mr. 
Truong Vinh Trong. (Foto: Thuong).

Vietnams vicestatsminister og Ms. Hang, der er overordnet administrator  
på ADDAs kontor i Hanoi. (Foto: Thuong).

Og så er der hele spørgsmålet om 
brugsretten til jord. I Vietnam kan 
man ikke eje jord, men man kan have 
brugsretten. Og det er de lokale myn-
digheder, der tager stilling til og ud-
deler brugsretten til jorden. Det er en 
meget vanskeligt gennemskuelig pro-
cedure, og de menige landsbybeboe-
re har ikke en chance for at finde ud af 
hvad de har ret til, samt hvilke forplig-
telser det evt. måtte medføre i forhold 
til dyrkningspligt.

ADDA og VLA har nok at se til med 
at yde den assistance, der er brug for. 
Det er en lang og besværlig procedu-
re at formulere klager, indsende dem 
til de relevante myndigheder samt at 
følge op på klagerne – samt eventuelt 
at assistere befolkningen i et eventu-
elt søgsmål. 

Det er projektets håb at vores blot-
te tilstedeværelse vil afhjælpe de fle-
ste af problemerne. Den kendsgerning 
at der pludselig kommer fokus på pro-
blemerne, at nogle kompetente eks-
perter rejser problemstillingen overfor 
de relevante myndigheder, samt vi føl-
ger enkelte sager helt til dørs, vil for-
håbentlig medvirke til at de involve-
rede parter tager deres opgaver mere 
alvorligt.
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Kor t  ny t

Medlemsfremgang!
Som grafen viser, er ADDA medlemstal støt stigende. 
Det er dejligt at se at så mange har lyst til at støtte vores 
arbejde, for uden medlemmer ingen forening, og uden 
forening ingen projekter til gavn for de fattige i landom-
råderne i Vietnam og Cambodja. 

Så tak fordi du er medlem! Og hvis du endnu ikke er, så 
benyt girokortet og meld dig ind nu!

Lån ADDAs udstilling
Husk det er gratis at låne ADDAs udstilling bestående af 
10 plancher (90X64) om de forskellige projekter. Udstil-
lingen kan reserveres på tlf. 86 37 25 80 eller pr. mail: 
addaforening@mail.dk.

Se mere om udstillingen på ADDAs hjemmeside

ADDA i medierne
ADDA har fået fin omtale i flere medier.

DRs journalist Mette Holm har besøgt en selvhjælps-
gruppe i Cambodja og lavede i januar en fin udsendelse 
til Orientering på P1 under overskriften ”Kvinder i Cam-
bodja laver andelsbevægelse”.

Udsendelsen kan høres på DRs hjemmeside – følg linket 
på  www.adda.dk

ADDAs lokale vicekoordinator i Siem Reap, Cambodja,  Mr. 
Pich Sophin, har i det tidlige forår været på et seks uger langt 
kursus i København. Kursets emne var management og det blev 
udbudt af Rambøl for Danida, der betalte alle udgifter for de 
19 deltagere, hvoraf de fleste kom fra Afrika.
Sophin fik tid til at komme på weekendbesøg hos Bodil på 
Djursland, og Helge fra kontoret i Siem Reap og Marc var 
også med. Sophin nød at opleve Danmark, men syntes her er 
forfærdeligt koldt!

 

Danidas avis Udvikling udkommer ni gange om året med 
nyheder og debat om Danmarks bistand og udviklings-
landene. Nr. 1 / 2009 har et tema om NGO’er i Vietnam, 
bl.a. ADDA.

Læs den interessante samling artikler på www.udvikling.
dk . Her kan du også tegne et gratis abonnement og få 
tilsendt papirudgaven og derigennem få et uddybende 
indtryk af udviklingsbistand på godt og ondt

Og vores eget lille medie News & Views ligger nu i 
engelsk oversættelse fra nr. 15 på www.adda.dk/adda_in_
english.html . Det udkommer kun elektronisk.

Welcome to the website of the VNFU-ADDA Organic 
Agriculture Project!

Gå til www.vietnamorganic.org.vn  og vælg English!

NEWS & VIEWS
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Af Anne-Marie Foged

Den store landbrugsmesse Agromek i 
Herning har i over 30 år været et træk-
plaster for landmænd over hele lan-
det. Messen besøges årligt af omkring 
70.000 mennesker, der kommer for at 
se de næsten 600 udstilleres stande, 
hvor alt det nyeste indenfor landbru-
get bliver præsenteret.

ADDA på  Agromek  i  Hern ing  i  november  2008 

Som landets eneste rent landbrugsfag-
lige NGO mente vi i ADDA, at det-
te var et velegnet forum for at fortælle 
om vores landbrugsprojekter og for-
klare, hvad ulandarbejde går ud på i 
praksis. Og som altid vil vi jo gerne i 
kontakt med potentielle medlemmer.

Vi havde fået en stand i en hal, hvor vi 
udgjorde en eksotisk kontrast til alle 

Formand Søren i aktion

de mange højteknologiske landvindin-
ger indenfor siloindustrien, så vi blev 
lagt mærke til af de forbipasserende. 
Nærmeste nabo var Udenrigsministe-
riets Eksportråds stand, der var me-
get flot og strømlinet, men vi klarede 
os godt i konkurrencen om gæsternes 
opmærksomhed med vores grønne te, 
de vietnamesiske småkager og ”frug-
ter, som bonden aldrig ser”. For ikke 
at tale om alle de vietnamesiske hatte 
og ADDA-kasketter, der fik nye ejere i 
løbet af de 5 dage messen varede.

Det blev en fornøjelig oplevelse at tale 
med alle de mange forskellige menne-
sker, der ville vide mere om ADDA, 
og nye medlemmer blev det også til, 
så vi skal helt sikkert deltage i Agro-
mek 2009, der finder sted 24. – 28. 
november.
Kom og besøg os!

News & Views udsendes til ADDAs 
medlemmer 2 gange om året. Ældre 
numre kan ses på ADDAs hjemmeside.
www.adda.dk
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Telefon 97 40 29 98  
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V i e w s ,  h v o r  d u  k a n  l æ s e  o m  d e  i g a n g v æ r e n d e  p r o j e k t e r  o g  f å  i n d b l i k  i  
u l a n d s a r b e j d e  m e d  f o k u s  p å  u d v i k l i n g  a f  l a n d b r u g .

Bi l l e de r  f ra  Agromek  i  november  2008

Bodil har et godt tilbud!

Niels med en udenlandsk gæst

Italienske Karin fra bestyrelsen lærte meget om danske dialekter.

Genboerne viste  stor interesse, – og fik en hat med hejm.


