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P l u k d e l av e s t h æ n g e n d e f r u g t e r f ø r s t !
Af Søren Thorndal Jørgensen,
ADDA formand og PhD studerende,
KU-LIFE

Foto: Søren T. Jørgensen

Hvor højt skal man kravle op i ”teknologitræet” for at igangsætte en positiv vækst i udviklingslandene? Set
med ADDA-øjne skal de problemer,
der løses lettest og billigst selvfølgelig være udgangspunktet. Vi kan
med nuværende teknologi uden videre øge afgrødernes udbytte med 60 %
og landmandens indtægt med 40 % i
udviklingslandene. Det viser foreløbige data fra et stort ADDA- projekt
med etniske minoriteter i Nordviet-

nam, hvor mere end 15.000 småbønder er blevet trænet i majsdyrkning. I
et tidligere ADDA-projekt med grønsager, var småbønderne (ca. 8000) i
stand til at fordoble udbyttet i tomatdyrkning, blot ved simpel træning i
de mest basale teknikker. I begge projekter er det største merudbytte fremkommet ved at lære om korrekt gødningstildeling, specielt kvælstof, og
ensartet planteafstand. Nye sorter og
andre sprøjtemidler har også medvirket til udbyttefremgangen, men generelt er forbruget af pesticider reduceret
markant som følge af træning i identifikation af, hvad der er skadegører, og
hvad der er nyttedyr.

For nogle fremtrædende personer
i ulandsmiljøet fremstår GMO-afgrøder som løsningen på stort set
alle problemer i udviklingslandenes
landbrug. De fleste af de nuværende GMO-afgrøder er lavet til at kunne modstå herbicider såsom glyphosat (Roundup). Pt. bruges der stort
set ikke ukrudtsmidler i Vietnam, så
her er denne funktion altså totalt uden
merværdi. Et normalt landbrugsareal i Vietnam er 2000 m² eller 2 danske
villahaver. Det tager ca. 20-30 timer
at håndluge et sådan areal, og lønnen til det vil være 20-30 kr. i alt, såfremt man havde et alternativt arbejde
at udføre. Tyve kroner til håndlugning

vil end ikke kunne betale udgiften til
ukrudtsmiddel, og så er merudgiften
til dyrere såsæd endnu ikke indregnet.
Indenfor forædling af afgrøder med
resistens mod svampe er der kun rapporteret om begrænset succes ved anvendelse af GMO-teknik, da svampene muterer hurtigere, end vi kan nå at
lave GMO-afgrøder færdige. I et studie fra Kenya forsøgte Syngenta (verdens største kemi-koncern) sammen
med CIMMYT (hvede- og majsforædling placeret i Mexico) at lave en
GMO-majs, der var resistent mod larver, da denne type Bt-GMO har opnået en vis udbredelse i bomuld. Merudbyttet blev dog kun på 7 % på
landmændenes marker, da andre insekter tog over i stedet for larverne,
og projektet blev stoppet. Altså, ”no
free lunch” i naturen. Der gives ikke
en gratis omgang uden at noget andet
tager over.
Andre begrænsninger på udbyttet såsom tørke, salt og varme vil formodentligt ikke kunne forbedres fundamentalt via GMO-teknologi, da den
naturlige selektion allerede har virket i millioner af år. Såfremt der var
et vidunder-gen, der gjorde planter ultimativt tørkeresistente, havde Moder
Natur allerede fremelsket dette gen,

da udviklingen af plantesamfund følger Darwins teori om ”survival of the
fittest”. Såfremt man tager nogle af
de mest tørkeresistente planter f.eks.
kaktus, så vokser de enormt langsomt,
og er totalt uinteressante i landbrugssammenhæng. Det er utopi at tro, at
man kan flytte gener herfra til landbrugsplanterne uden at få en markant
nedgang i udbyttepotentialet. Biofortifikation, som er forhøjelse af et bestemt indholdsstof såsom jern i afgrøderne, har været fremhævet som en
anden vej for GMO-afgrøder. Der findes formodentlig allerede en stor variation i de plantegenetiske ressourcer inden for hver art, så der er ingen
grund til at springe over gærdet, hvor
det er højest. Alternativt bør man øge
variationen i kosten, og så er det problem løst. I stedet for at spise 7 kg
Golden Rice per dag kan man nøjes
med en sød kartoffel for at få dækket
sit jernbehov!
Vi skal plukke de lavest hængende
frugter først og vente med de avancerede teknikker, til det tjener et formål
andet end vores egen profilering og fascination af teknik. Det er ikke særlig
svært at forbedre fattige bønders vilkår på en bæredygtig måde, men det
sælger ikke avisoverskrifter, da me-

Vietnamesiske marker
er små, typisk 2 ha.
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toderne i den grad er simple og nede
på jorden! Ud over det tekniske er det
også et spørgsmål om etik, da det vel
egentlig er underligt at fremme en teknologi i udviklingslandene, som vi
ikke selv vil have på vores egne marker og middagsborde. For mad er andet end produktivitet på marken. Mad
er i høj grad følelser, også i ulandene,
og det er en af de ting som danner vores kulturelle identitet. Hvis ikke maden er andet end kaloriemætning, så
burde vi spise det foder, vi giver grisene, da det er superoptimeret til én-mavede dyr!
GMO-afgrøder er den mest oversolgte vare i det videnskabelige supermarked, og fortalernes argumenter minder
om de argumenter, der blev brugt af
skrædderne i H.C. Andersens historie
om ”Kejserens nye klæder”. Fra tid til
anden kan det være en udmærket idé
at røre lidt i dna-suppen, specielt, når
dyrkningsforholdene ændrer sig hurtigt. Men vil man virkelig forbedre fødevareproduktionen i udviklingslandene, så skal der gives midler til ADDA,
og vi vil sørge for at igangsætte en
bæredygtig udvikling til gavn for verdens fattige bønder.

Generalforsamling
A D DA s G e n e r a l f o r s a m l i n g
onsdag den 19. maj 2010 kl. 19.30
på Kalø Økologisk Landbrugsskole,
skovrider vej 1, 8410 Rønde
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 (Søren Thorndal Jørgensen, Anne-Marie Foged er
på valg i 2010) + 2 suppleanter (Mike Arbon, 1 suppleant)

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

10. Eventuelt

NB. Forslag og medfølgende begrundelse
for forslaget, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal fremsendes til
bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Forslagene med
begrundelser bør så vidt muligt kunne læses på foreningens hjemmeside fra senest
5 dage før generalforsamlingen.
Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et mødereferat, der
underskrives af dirigenten. Mødereferatet
offentliggøres på foreningens hjemmeside,
www.adda.dk
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Fase II af Song Da projektet er nu en realitet.
Af Bjørn Jensen,
Addas projektkoordinator i Vietnam

I Januar 2010 fik vi den glædelige
meddelelse at Danida havde godkendt
vores ansøgning om en fase II af Song
Da-projektet. Det var en stor dag, også
for vores partner i Vietnam, da de fik
den gode nyhed overbragt. Det betyder at det meget populære program
kan fortsætte i yderligere 4 år.
Som beskrevet i det forrige nummer
af News & Views, så har første fase
af projektet opnået bemærkelsesværdige resultater. For det første har vores partner (VNFU: Vietnamese Farmers National Union) fuldt og helt
accepteret de deltagerorienterede træningsaktiviteter som er den metodemæssige baggrund for projektets succes. VNFU har nu taget fuldt ejerskab
og har med stor entusiasme organiseret de 525 markskoler og de 295 produktionsgrupper.
I alt ca. 15.000 etniske bønder er blevet undervist via markskolerne og har
dermed opnået øget viden om bæredygtigt og mere effektivt landbrug i
bjergegne. De er således i stand til at
øge deres indtjening fra majsmarkerne
væsentligt i forhold til hvad de tjente, før de deltog i undervisningen. Vi
er p.t. i gang med en større undersøgelse af præcist hvor meget ekstra der
er tale om, men ud fra de foreliggende tal tyder det på at potentialet er op
mod 75 % indkomstforøgelse, mens
gennemsnittet af hvad de faktisk har
opnået, ligger på 40 % øget indkomst.
De mere nøjagtige tal vil blive præsenteret i næste nummer af News and
Views.
De etniske bønders står også stærkere
efter at de er blevet organiseret i grupper, via de mange produktionsgrupper,
som alle har et forretningsgrundlag
at samarbejde om, en konstitution for
gruppen, samt en demokratisk valgt
ledelse.

Sammenfattet kan man sige at de vigtigste erfaringer fra fase I er:
• VNFU er nu åbne overfor at arbejde med deltagerorienterede træningsmetoder og er i stand til at arbejde ud fra de nye principper.
• Det er afgørende at inddrage de lokale afdelinger af VNFU i planlægning
og gennemførelse af aktiviteterne for
at sikre effektivitet og ejerskab.
• Markskolerne, som metode til at
øge landbrugsproduktionen, er en
særdeles populær aktivitet, både
i samarbejdsorganisationen samt
blandt de, der har deltaget i en
markskole.
• Bønder, der har deltaget i en majsmarkskole, vil være i stand til at
øge deres indtjening fra majs med
op til 75 %, i forhold til hvad de
havde, inden de deltog i undervisningen.
• Bønder, der har deltaget i en markskole, har væsentligt øget motivation for yderligere samarbejde med
andre bønder.
• Markskolerne er et særdeles godt
grundlag for etablering af bæredygtige interessegrupper.
• Interessegrupperne står sig bedst
ved at starte op med en indkomstgenererende aktivitet for at sikre
bæredygtigheden af gruppen.
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Interessegrupperne indeholder et stort
potentiale for at kunne fungere som
katalysatorer for yderligere udvikling
af lokalsamfundet, forudsat at grupperne er i stand til at skaffe midler fra
eksterne kilder f.eks. de lokale myndigheder eller andre udviklingsprogrammer.
Fase I prioriterede majs-markskoler
ud fra en betragtning om at majs er
den mest almindelige afgrøde blandt
etniske bønder i det nordlige Vietnam,
og ikke fordi majsdyrkning indeholder det største kommercielle potentiale. Ideen var at fokus ikke skulle være
på produktionen alene, men i lige så
høj grad på selve den deltageroriente-

rede metode, der fremmer den demokratiske tankegang.
Fase II vil fortsætte med at lægge
vægt på metoden, men vil nu også
imødekomme et stigende pres fra
brugerne om at inddrage deciderede salgsafgrøder. Derfor vil grøntsager nu komme i fokus på halvdelen af de kommende markskoler. Ud
over grøntsager, vil der dog stadig blive undervist i majs. Fokus i markskoler med majs vil være på tilpasning til
klimaændringer. Majs er en af de vigtigste ernæringsafgrøder, og det er afgørende, at den fattige befolkning er
i stand til at imødegå de kommende
klimaændringer uden at komme til at
mangle de mest basale fødevarer.
Projektets mål er, at der i 2014 vil
være etableret i alt 500 interessegrupper, der med udgangspunkt i medlemmernes landbrugsproduktion vil være
i stand til at forbedre levevilkårene for
medlemmerne. Ud over det rent dyrkningstekniske vil de lokale organisationer også bistå medlemmerne med
kreditmuligheder, nye produktionsmuligheder, koordinering af indkøb samt
med afsætning af produkterne. De vil
samtidig blive trænet i demokratiske
processer som at samarbejde, diskutere, skabe enighed etc. Kort sagt vil de
være modnet til at indgå i en forplig-

tende gruppesammenhæng. Hvis ikke
man accepterer de demokratiske processer, vil man ikke lykkedes med de
produktionsmæssige resultater. Efter
markskolerne er slut, vil de deltagere, der er interesserede, kunne danne
en gruppe. Projektet hjælper gruppen
i gang, og yder supervision de første
6 mdr. Herefter vil grupperne skulle
kunne klare sig selv.
På sigt vil disse organisationer også
kunne indgå i en egentlig udvikling af
lokalsamfundet som rækker ud over
de aktuelle medlemmer.
Målgruppen er stadig den fattigste del
af landbefolkningen, som består af forskellige etniske minoriteter i det nordlige Vietnam. Der vil blive trænet
yderligere ca. 18.000 bønder via 600
markskoler, som hver strækker sig over
en hel dyrkningssæson på 4 mdr. Der
vil blive etableret i alt 250 nye grupper, og der vil fortsat blive arbejdet
med 250 grupper fra fase I, således at
projektet kommer til at arbejde i 500
landsbyer. De 18.000 nye deltagere vil
bestå af mindst 9.000 kvinder. Erfaring
fra fase I viser, at kvinder udgør mellem 50 og 60 % af deltagerne, med store variationer afhængigt af hvilken etnisk kulturel kontekst der gælder.
For at nå den endelige målgruppe vil
projektet støtte den implementeren5

de partner (VNFU), som således bliver en sekundær målgruppe. I løbet
af fase I blev det nationale niveau prioriteret, mens der i fase II fokuseres mere på det provinsielle niveau
(PFU). PFU vil i samarbejde med de
500 grupper blive i stand til dels at
iværksætte indkomstgenererende aktiviteter, dels at kunne mobilisere landsbysamfundet i øvrigt til aktivt at medvirke til lokaludviklingen.
Bæredygtighed i projektet sikres først
og fremmest via den kapacitet, der opbygges inden for VNFU, samt i de
interessegrupper der etableres. De
medlemmer af VNFU, som er blevet uddannet til at kunne fungere som
trænere, er selve rygraden i projektet,
og de forventes at fortsætte som rådgivere på den ene eller den anden måde
efter afslutningen på projektet.
Bæredygtigheden sikres dog i mindst
lige så høj grad gennem interessegrupperne. Medlemmerne vil have modtaget træning i mere effektiv produktion,
og al erfaring viser, at når bønderne har
prøvet at dyrke landbruget på en mere
effektiv måde, med lavere omkostninger og højere udbytte, så fortsætter de
også efter projektet er slut. Derudover
er gruppernes forretningsgrundlag afgørende for om gruppen kan fortsætte efter projektets støtte ophører. Kun
når medlemmerne indser, at indtjeningen er højere for gruppemedlemmerne
sammenlignet med dem, som står uden
for gruppen, så vil interessen for gruppen være intakt, og gruppen vil kunne fortsætte. Erfaringer fra et tidligere
projekt viser at ca. 60 % af etablerede
grupper eksisterer her 5 år efter, at projektet er afsluttet.

Adda i Tanzania
af Henrik Strøh, ansat som ADDAs
projektkoordinator i Tanzania
I maj 2008 blev min hustru Stine og
jeg udstationeret af Mellemfolkeligt
Samvirke (MS) i Njombe hos Njombe
Agricultural Development Organisation (NADO) hvor jeg fik job som Rural
Development Advisor.
Vi er begge fra København, hvor jeg
også har læst på Den Kgl. Veterinær
og Landbohøjskole (KVL). Jeg har en
overbygning i Agricultural Development og mit fokus har primært været på
dyrehold og mikrofinans i udviklingslande. Stine har primært arbejdet som
pædagog og senest inden for restaurantbranchen.
Arbejdet med NADO og MS har fortrinsvist fokuseret på uddannelse af
bønder til at forstå landbrugsplaner på
amts-, kommune- og landsbyniveau,
samt at blive en mere integreret del af
denne planlægningsproces. Samtidig
har meget af min hverdag gået med at
besøge medlemslandsbyerne, og samle

data ind omkring familiernes landbrug,
samt hvilke problemstillinger som har
en indvirkning på udviklingen af deres
landbrug. Disse informationer var vigtige for at formulere projekterne.
Da ADDA i 2009 kom på banen med
tilbud om at forsætte og bruge min
landbrugsmæssige baggrund var jeg
ikke i tvivl om at sige ja. Udviklingen
af bøndernes landbrug er utroligt vigtigt
da det er familiernes primære indkomst.
Og da medlemmerne i min arbejdsperiode med NADO netop har givet udtryk for ønsket om styrkelse inden for
det landbrugsmæssige, mente jeg, at
det var oplagt at forsætte med ADDA
og NADO, samt alle de nye spændende
udfordringer som det er at starte et projekt op.
Njombe
Njombe er cirka en fjerdedel af Danmarks areal og er befolket af omkring
420.000 mennesker. Det meste af befolkningen er bosiddende i Njombe el-

Trænerne introduceres til markskolen.
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ler Makambako som er de to største
byer i området, hvilket vil sige at befolkningstætheden på landet er forholdsvis lille. En gennemsnitsfamilie
vil typisk få 3-4 børn.
Den sydlige del af Tanzania er betegnet som højland og Njombe ligger i
omkring 2000 meters højde, men officielt set er der 3 landbrugs zoner. De
spreder sig fra 1200 til 2100 meter over
havoverfladen. Mange organisationer
og missionærer har haft deres projekter
her gennem tiden på grund af det store potentiale for landbrug, men også på
grund af det fordelagtige klima.
Den ringe infrastruktur i landområderne
gør det svært for bønderne at komme til
markederne i byerne. Dette viser sig tydeligt i høje transportomkostninger og
lav brug af input i deres landbrugsproduktion. Forældede landbrugsmetoder
og små dyrkningsområder for den enkelte familie, samt ringe brug af (kunst)
gødning resulterer i meget lavt udbytte per hektar.

Njombe Agricultural Development Organisation (NADO)
NADO er en mellemstor medlemsbaseret landbrugsorganisation som er lokaliseret i Njombe Amt. Organisationen har omkring
3000 medlemmer som spreder sig over 21 landsbyer.
NADO har det seneste årti haft samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke. Senest Danish Relief Group og nu ADDA.
De overordnede målsætninger for NADO er at forbedre landområdernes levestandarder. Disse fokuserer på sundhed, uddannelse,
men primært landbrug.
Familierne på typisk seks medlemmer bor normalt på et mindre landbrug på omkring 2,5 hektar (25.000m²). Majs, bønner, solsikke og kartofler er de mest producerede afgrøder. I mindre grad grøntsager og frugter. Man har dyrehold med en gris, geder og
høns til eget forbrug, trækokser og æsler til transport og pløjning, men få hushold har kvæg og får. Den gennemsnitlige families
indkomst pr. år vil normalt ligge på 4-500.000 Tanzanianske Shillings, hvilket er omkring 1600 til 2000 Kr.

Den lave produktion og dermed den
lave indtjening rammer direkte familiernes muligheder for uddannelse, for at
holde sig ved godt helbred, spise varieret kost, og som helhed muligheden for
den enkelte familie at komme ud af fattigdom.
Addas start i Afrika
Efter at ADDA er kommet til Njombe er
forhåbningerne og forventninger gradvist steget hos NADO, medlemmerne
og til dels myndighederne. Folk er nu
klar over at vores tilstedeværelse betyder at der er noget stort under opsejling.
NADO og dennes medlemmer har i
lang tid ønsket projekter som styrker
dem landbrugsmæssigt, hvilket er deres største målsætning som organisation. NADO kan kort beskrives som en
stærk lokal organisation som er stærkt
rodfæstet i Njombe hos både medlemmerne og ikke-medlemmer. Management teamet, som består af 5 personer,
har arbejdet tæt sammen i over fire år
og mest på frivillig basis. MS har hjulpet med kapacitetsopbygning af orga-

nisationen og den fremstår blandt andet
som en hårdtarbejdende ambitiøs organisation med stor gennemsigtighed.
Efter opstartsbesøget fra Danmark og
Vietnam har vi haft travlt med at få de
praktiske ting på plads og få organiseret
bønderne til træning af trænere (ToT).
George Msoywa, som er den nye bogholder i ADDA Tanzania, og jeg selv
har stået for at få kontoret op at stå,
købt bil, og få de sidste brikker på plads
omkring ToTen. NADO har imens sørget for den store udvælgelse af trænerne. To personer fra NADOs management team vil selv deltage på kurset
som kommende ressource-personer for
projektet.
Processen med at udvælge medlemmer har været spændende at følge, da
hver landsby er kommet med en liste
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af navne som NADO skulle tage stilling
til. Alle kandidaterne blev kaldt til samtale, hvor de skulle redegøre hvorfor de
er egnet til to års forpligtende arbejde i
deres hjemegn. Mange var rigtig gode
og kun få blev sorteret fra. Landsbyerne
havde gjort et godt stykke forarbejde og
fundet de mest dedikerede og pålidelige
medlemmer. Hvordan det går med disse valgte kandidater må tiden vise, men
vi er entusiastiske omkring vores opstart
mellem ADDA og NADO.
Allerede i september fik vi vores registrering som NGO så vi lovligt kan arbejde i Tanzania. Nu gælder det om at
få os organiseret godt, så de næste måneders ToT vil blive et godt afsæt til de
mange Farmer Fields Schools (FFS) som
vi skal gennemføre over de næste to år.

ADDA: A for Afrika – set med vietnamesiske øjne
Af Ms. Nguyen Thi Thu Hang,
ADDAs administrator i Hanoi.
På dansk ved Anne-Marie Foged.

Kulturel udveksling i Dien Bien: John Wihallah lærer vietnamesiske danse

formand nu en stor drøm om at udvide
sin organisation på samme måde som
Vietnamese Farmer’s Union (den vietnamesiske landboforening), der har et
stort netværk i hele landet, fra centralt
til lokalt græsrodsniveau. NADOs formand oplever at denne slags organisation er en stor fordel for at kunne gennemføre effektive projekter i Vietnam.
Indtil videre arbejder NADO kun i
Njombe-distriktet og kun i de landsbyer, hvor de har medlemmer. Det vil
således være vanskeligt for dem at
samle bønder til en markskole de steder hvor de ikke har medlemmer. Her
vil det kræve en stor indsats at samarbejde med landsbylederen.
I Vietnam hedder det sig altid at hvis
følgende tre faktorer er til stede, tror
vi på succes for en markskole: 1) godt
klima, 2) gunstigt terræn og 3) enighed og fællesskab mellem folk.

Ms. Hung og Mr. Hai leder en gruppediskussion under træneruddannelsen.
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En markskole er mere end skolebænk og
markarbejde, der skal være tid til leg og sjov!

I Afrika er der stor rigdom på naturressourcer og masser af arbejdskraft,
men på en eller anden måde må folk
selv være mere motiverede til at forbedre deres levevilkår for at alle tre
succes-faktorer er på plads.
Det ser således ud til at den faktor der
mangler, er udvikling af en stærk organisation der kan støtte og bistå folk,
ganske som NADOs formand ser det i
sin drøm.

Planche af økosystemet studeres

Alle billeder er taget af Nguyen Phi Thuong

Jeg blev vækket af dejlig fuglesang
her langt væk fra alting. Al trætheden efter en lang køretur og den gennemgående brune farve - fra støvet, de
store udtørrede områder og de mørke
mennesker som jeg havde set indtil nu
– var forsvundet og var afløst af frisk
luft, et fredeligt landskab og de grønne farver i en stor plantage. Dette var
Njombe, hvor de vellykkede resultater
fra Asien skal eksporteres til.
NADOs kontor ligger beskedent ved
vejen i den lille by med sine få små
rum og simple faciliteter. Det er en
overraskelse at møde folk og se hvordan de holder fællesmøder. Mens andre tanzanianske institutioner stadigvæk er bureaukratiske og afslappede,
når det gælder effektivitet, er det imponerende at se hvordan NADO virkelig er en organisation baseret på lokalsamfundet og ikke mindst hvor
engageret og dedikeret dens ledelse er.
NADOs formand, Mr John Wihallah,
er en aktiv mand som vil styre sin organisation i retning mod udvikling.
Man finder ham engageret i et strategimøde med medlemmerne i Njombe,
ivrig efter at lære under besøg i markskoler i Vietnam, opslugt af en leg i
frikvarteret, i alvorlige diskussioner
med partnerne, hjælpsom når det gælder introduktion til de lokale autoriteter og andre samarbejdspartnere….
Siden sit besøg i Vietnam, har NADOs

Nyt fra ADDAs nye projekt i Tanzania
Af Henrik Strøh, ADDAs projektkoordinator i Tanzania
Det går godt i Njombe. Vi fik en god
start på 2010, selvom opstarten var fuld
af uforudsete udfordringer. Vores planlagte ToT (Training of Trainers: uddannelse af trænere) i Mbeya på landbrugsskolen MATI Uyole blev hurtigt
flyttet til Njombe grundet manglende kapacitet og generel forståelse for
markskolekonceptet (FFS: Farmer
Field School) fra Vietnam. Men efter
vi rykkede til Njombe har tingene artet
sig – langsomt, men sikkert – fremefter. Vi har nu lejet et katolsk center som
hedder Nazereth, her har vi klasselokaler, mark og forplejning for deltagerne.
Det hele foregår i Njombe by og meget
tæt på vores ADDA-kontor som er ca. i
10 minutters gåafstand.
Allerede i december var vi blevet forstærket af Ms Nhung, Mr Tang, og Mr
Hung fra Vietnam til at få curriculum
og planlægningen af ToT på plads. I
slutningen af december tog Mr Tang
og Ms Nhung så tilbage og efterlod Mr
Hung som vores supervisor og mastertrainer på selve ToTen, der fokuserer
på majs dyrkning.
Den nordvietnamesiske landbrugsskole, kaldet Xuan Mai (formelt NVCARD-North of Vietnam College
for Agriculture and Rural Development) er samarbejdspartner og ansat af
ADDA til dette projekt. Herfra kommer Mr. Hung og skolens rektor Mr.
Hai, der underviser i deltagerstyret undervisning og lokalsamfundsudvikling
Vores partnerorganisation – NADO –
er nu mere eller mindre involveret i
alle vores daglige arbejdsopgaver. To
fra NADO er blevet ansat som projekt
officerer og deltager i ToT’en på lige
fod med alle vores kommende trænere.
Kassereren hjælper vores regnskabsmedarbejder, George Msowaya, med
daglige gøremål som betalinger mv.,
samt at få et godt overblik over regnskabsførelsen som NADO vil påtage
sig ansvaret for, når vi starter på den
egentlige markskoleundervisning omkring starten af juni. Ikke mindst har

formanden, John Wihallah, haft en afgørende indflydelse på kontakten og
kommunikationen til de lokale myndigheder. Vi kan på nuværende tidspunkt sige, at myndighederne og medierne har fået øjnene op for projektet.
Vi har 4 lokale landbrugsmedarbejdere fra de to landbrugskontorer (byog landkontor) som ToT observatører.
De er utroligt begejstrede og vil blive
gode ambassadører for vores projekt.
Vi har allerede fået to flotte artikler i
to førende tanzanianske aviser – en på
swahili og en på engelsk. John Wihallah får typisk et par forespørgsler til
projektet pr uge, så ADDA går ikke
helt ubemærket hen her i yderområderne af Tanzania.
En anden ting som ikke går ubemærket
hen, er vores vietnamesiske gæster som
får en del opmærksomhed. Mr Hung
har gjort et fantastisk indtryk og har
skabt dyb respekt og fået en masse nye
venner i Tanzania. Hans arbejdsmåde
og hans energiske og direkte facon som
vietnameser har været en stor oplevelse
for vores deltagere. Da han skulle hjem
til det kinesiske nytår i januar havde vores deltagere arrangeret en stor fest. Her
kunne man se hvor meget Mr Hung har
betydet for vores ToT, og deltagerne
sang og dansede på bedste afrikansk vis

med Mr Hung som midtpunkt. Uden
undtagelse havde alle en lille klump i
halsen under den flotte afsked – selvom
det kun var for en måned! Generelt set
har vores syd-syd fremgangsmåde i allerhøjeste grad været effektiv og en rigtig god oplevelse for alle involverede.
Jeg er sikker på at hvis fremgangsmåden havde været mere traditionel, uden
Mr Hung og uden vores stærke lokale
partner NADO, ville vi ikke have nået
så meget på nuværende tidspunkt som
vi har her i Njombe.
De tanzanianske mastertrainere har taget godt imod den ”vietnamesiske”
markskolemetode og hurtigt accepteret Hungs faglige standarder, hvilket har været en forudsætning under
hele forløbet. Før Hung tog tilbage til
det kinesiske nytår, var Hang og Bjørn
fra Vietnam kontoret, samt Mr Hungs
chef, Mr Hai, leder af hans vietnamesiske arbejdsplads, landbrugsskolen
Xuan Mai på besøg. Det var et kort visit, men yderst brugbart for os på kontoret og vores folk på ToT’en. Det har
vist sig at alle vores lokale mastertrainere til dels har stor erfaring med FFS
og endda ikke kun den lette udgave
som oftest ses her i Afrika, hvor markskoleforløbene normalt kun er planlagt
for to til tre uger og kun for landbrugs-

Projektets deltagere i alvorlig diskussion foran NADOs kontor i Njombe. Fra venstre:
Henrik Strøh, projektets koordinator, Bjørn Jensen, projektkoordinator i Hanoi, Niels
Johansen, ADDAs bestyrelse, John Wihallah, NADOs formand og George Msowaya,
bogholder for ADDA i Tanzania
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NADOs formand
Mr John Wihallah
sidder på sidelinjen
ved markskoleundervisningen
og tænker over
hvordan næste trin i
projektet skal føres
ud i livet.

kontorernes ansatte. Især Ms Dhaiyaa
fra Zanzibar har været så overbevisende, og var Mr Hungs efterfølger
mens han var væk. Hun tager med vores to projektofficerer (Luzungu og Jonathan) til Vietnam i maj og vil senere
fungere som konsulent.
Livet er ikke uden udfordringer og vi
har da haft vores i forbindelse med projektets opstart. Vores begyndelse gjorde at mange ting gik meget hurtigt, og
mange detaljer kunne ikke blive implementeret umiddelbart. Det tog noget tid
at få kontoret op at køre og vores ToTsamarbejdspartner sporet ind på at have
ToT i fire måneder. Rent praktisk fik
vi først en del af vores udstyr i starten
af året, og manglende oversættelser fra
engelsk til swahili resulterede i en del
misforståelser. Heldigvis har NADO,
mastertrainerne og eksterne personer hjulpet rigtigt meget og brugt megen tid på at holde kommunikationen
og kvaliteten i top. Det har helt sikkert
givet os en god styrke at involvere alle
vores ressourcepersoner tidligt og skabe ejerskab af projektet. På nuværende tidspunkt kører vores procedurer, og
vi har en god arbejdsdeling blandt alle
medarbejdere. Vi regner selvfølgelig
med at dette bliver styrket i fremtiden
med de spændende kommende udfordringer som vi skal igennem.
Vi er nået til det tidspunkt hvor ToT’en
er færdig og den 16. april er den sidste
dag. Vores deltagere har været utroligt
begejstret og har lært en masse. Vores
markforsøg er gået godt, men vi mangler stadig at se resultaterne af markudbytterne. Deltagelsen på vores testmarkskole, hvor trænerne skulle få

praktiske erfaringer, har efter en blød
mødedeltagelsesstart fået omkring 18
– 22 bønder i gennemsnit ud af 25 inviterede pr test-markskole. Vi har diskuteret meget hvordan vi kan sikre os
den ønskede høje deltagelse, og vores trænere har mange forslag til hvordan og hvorledes. Vores seneste studietur til Songea og Mbinga (250 km syd
fra Njombe) fik vist os hvordan FFS i
praksis fungerer. Vi fik set nogle velfungerende grupper med kaffe, og –
som i vores træning– i majs og bønner.
I denne sammenhæng kunne vi se at
vores trænere generelt har et fagligt højere niveau end hvad vi så blandt grupperne i Mbinga. Højt kvalificerede og
kritiske spørgsmål, men også rigtig god
interaktion med grupperne vi besøgte.
I juni starter vinteren og de første
markskoler, og her slutter den normale majssæson og regnen stopper. Der
er normalt kun én sæson i Njombe,
alt afhængig hvilken højde landsby-

erne ligger i og hvilke vandressourcer
der er adgang til. Landsbyerne er populært inddelt i lav–, middel–, og højlandszoner og kun få landsbyer har
pumper eller en stor flod tæt på marken så de kan dyrke om vinteren. Det
store spørgsmål har været hvordan vi
kan leve op til vores mål for markskolerne: 3000 bønder som skal trænes, da
der ikke er noget nedbør i juni og indtil december. I den sammenhæng har
vi etableret et samarbejde med SHIPO, som er en lokal (Hollandsk støttet)
NGO som blandt andet bygger brønde
i landsbyerne. Via NADO har vi fundet
19 steder i de 19 medlemslandsbyer
som vores trænere kommer fra. Her er
det meningen at en lokal gruppe under
NADO vil modtage træning i opbygning af brøndene og stå for vedligeholdelse. Aftalen lyder på at landsbyerne vil modtage yderligere træning
i vandmanagement og kunstvanding.
Det er her vi vil afholde de markskoler, der begynder i juni.
Efter påskeferien starter vi op igen
og har et travlt program indtil den 16.
april, hvor vi har den store afslutningsdag og vores trænere vil få tildelt deres
diplomer. Vi skal nu videre med den
del som er det hele ToT’en er målrettet
imod: markskoler for lokale bønder. Vi
har alle store forventninger og glæder
os til at se hvordan det kommer til at
forme sig i den nærmeste fremtid. Det
bliver spændende at følge de nyudklækkede trænere og hvilke udfordringer vi støder på det næste stykke tid!

John Wihallah besøger en markskole i Dien Bien i Vietnam.
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Fortalervirksomhed og networking i Cambodja

GADNet (The Gender and Development Network of Cambodia) er et netværk, der blev dannet i 1999 i Phnom
Penh for cambodjanske organisationer. ADDA blev medlem af netværket i
2005, da projektet til styrkelse af kvinders vilkår (IWEP) startede, og det har
nu mere end 60 medlemmer, statslige
såvel som NGOer.
Det overordnede formål for netværket
og for medlemsorganisationerne er at
skabe et retfærdigt cambodjansk samfund, hvor alle styrkes i deres mulighed for at deltage i landets udvikling
alt efter deres evner.
Det væsentligste mål for GADNet er:
• At etablere og mobilisere et netværk blandt ligesindede organisationer for, gennem effektiv fortalervirksomhed, at fremme kravet om
ligestilling mellem kønnene i lovgivning, politik og programmer.
• At styrke netværksmedlemmernes
kapacitet, så de kan planlægge, implementere og monitorere kampagner for ligestilling mellem kønnene.
• At følge og rapportere om statslige
resultater i forbindelse med lovgivning, politik og programmer vedrørende ligestilling.
• At fungere som et forum for udveksling af erfaringer, ideer, viden
og problemer vedrørende ligestilling blandt netværkets medlemmer.

Medlemmerne af netværket organiserer
i fællesskab forskellige arrangementer,
såsom offentlige møder i forbindelse
med den internationale kvindedag og
den 16 dage lange White Ribbon-kampagne mod vold mod kvinder
For ADDA har medlemskab af dette netværk været alle tiders mulighed
for at møde andre NGO-er, der har den
samme vision om at styrke kvinderne i
det cambodjanske samfund. Vi kan udveksle ideer, erfaringer og materiale
og fremme en kultur der bygger på at
hjælpe hinanden. Vi kan ikke nå vores
mål alene uden hjælp fra andre.
Som ADDAs rådgiver indenfor ligestillingsspørgsmål deltager jeg i GADNets
møder, og i netværksregi har vi deltaget i forberedelsen af landerapporter
og har været med i lobby-arbejde for

et lovforslag angående vold i hjemmet.
Lobby-arbejdet har desuden omfattet
ændringer af love og regler i kriminallovgivningen, civillovgivning og love,
der har relation til trafficking, prostitution og vold i hjemmet.
Netværksarbejdet er virkelig en fordel
for os, for her kan vi sprede information, diskutere kønsrelaterede spørgsmål og prøve at finde løsninger i fællesskab. I takt med at ADDAs kapacitet
vokser, kommer det indirekte kvinder,
der lever langt fra byen, til gode. Disse
kvinder har brug for en masse støtte fra
os for at kunne forbedre deres levestandard, og de behøver en gennemskuelig
lovgivning såvel som respekt for deres
rettigheder.
Læs mere om netværket på: http://
www.online.com.kh/~gad/Home.htm

Foto: Bodil Pallesen

Af Ms Visal, der er rådgiver indenfor ligestillingsspørgsmål ved ADDAs kontor i Siem Reap, og har været ansat
i IWEP-projektet siden det startede i
2005. På dansk ved Anne-Marie Foged.

Visal i marken med en selvhjælpsgruppe.

De Cambodjanske kvinder er ivrige efter at lære om ligestilling.
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Af Ms Visal og Helge Brunse,
rådgiver og projektkoordinator
i Siem Reap
På dansk ved Anne-Marie Foged
Hvert år siden ADDAs IWEP-projekt
startede, har vi samarbejdet med Ministeriet for Kvindeanliggender om
at fejre Den Internationale Kvindedag med det formål at øge bevidstheden om ligestilling i Siem Reap-provinsen. Sædvanligvis har ministeriet
arrangeret kvindedagen på provinsniveau, men i år stod ADDA / IWEP for
dagen i Chikreng og Pouk distrikterne
under mottoet: ”Sammen forbedrer vi
kvindernes og de unges mulighed for
at udvikle vores land,” i et tæt samarbejde med lokale myndigheder, såsom
landsbyledere, kommunalbestyrelser
samt repræsentanter fra Ministeriet for
Kvindeanliggender på distriktsniveau.
Vores mål var at undervise 300 selvhjælpsgruppedeltagere og andre landsbyboere, især om ligestilling mellem kønnene, men også i forståelse af
kvinders særlige problemer og hvordan man kan forbedre kvinders status.
Vores udgangspunkt for diskussionerne på møderne var kvindernes egne bekymringer omkring deres døtres fremtid og kvinders status i samfundet.
Resultatet af to dages markering af
kvindedagen i de udvalgte landsbyer
var, at vi nåede målet og fik undervist
300 kvinder fra landsbyer, der ligger
langt fra storbyen. Alle disse deltagere
er meget fattige, både fordi de har ringe eller slet ingen uddannelse, og fordi de mangler viden og information og
har meget lidt forståelse for menneskerettigheder / ligestilling. Ifølge nog-

Alle foto af Ms. Visal

ADDA/IWEP arrangerede Den Internationale Kvindedag 2010

Vicedistriktsguvernøren holder tale i Pouk-distriktet.

le af selvhjælpsgruppemedlemmerne
fra landsbyen Ta Phuear i Kouk Tlock
kommune, Chikreng distriktet er det
meget svært for dem at få information i
det hele taget og nogle af dem har ikke
engang adgang til en radio.
I IWEP projektet har vi altid opfordret
bønderne til at støtte deres døtre i at gå
9 år i skole. På kvindedagen tog vi denne problemstilling op igen. Vi diskuterede med dem og opmuntrede dem
til at udtrykke deres mening om hvorfor forældre skal støtte pigers uddannelse og hvorfor uddannelse også er vigtig
for piger. En af kvinderne fra landsbyen Beng, i Pouk distriktet, Earm Saroth
på 20 år, udtrykte stor skuffelse, da hun
udtalte sig om pigers uddannelse. Hun
sagde: ”Uddannelse er meget vigtig for
piger fordi den kan hjælpe
dem til at finde et godt job,
de slipper for at være analfabeter og den vil betyde en
positiv forandring i pigens
liv”. Da hun var færdig med
sit indlæg i gruppen, begyndte hun at græde voldsomt og fortalte os at hun så
gerne ville have gået i skole,
men ”jeg var ikke en heldig
pige”. Hun var blevet taget
Deltagere giver deres mening til kende på kvindedagen ud af skolen i 7. klasse, fordi
12

hendes forældre var blevet skilt og ikke
havde kunnet betale skolepenge.
Udover undervisningen og diskussionerne fortalte ADDAs medarbejdere deltagerne om de opnåede resultater
i IWEP-projektet og om den støtte, der
bliver ydet specielt til kvinder og børn
gennem Markskolekurserne (IFFS: Integrated Farmer Field Schools) og
Selvhjælpsgrupperne (SHG). Projektet
har til nu uddannet 6.500 bønder, hvoraf mere end 80 % er kvinder, i bæredygtige landbrugsteknikker. Der er blevet dannet 92 Selvhjælpsgrupper, og
de fleste af dem har en kvinde som leder. På denne måde har de kvindelige
bønder lært at være ledere, og kan derfor spille en vigtig rolle når der skal tages beslutninger i landsbyerne.
Generelt må det konkluderes at de to
dage med fokus på at skabe bevidsthed
omkring Den Internationale Kvindedag
gav de fattige bønder mulighed for at
få erfaring og viden om menneskerettigheder og kvinders rettigheder. Alle
deltagerne var glade for at være med
og fik noget ud af indlæggene i debatterne. Dette falder helt i tråd med et
af målene for ADDAs IWEP-projekt,
som er at fremme bevidsthed om kønsrelaterede spørgsmål i dette område af
Cambodja.

10 fattige piger fra Siem Reap har opnået bachelorgrad
Af Ms. Visal, der er rådgiver indenfor
ligestillingsspørgsmål ved ADDAs kontor i Siem Reap. Visal har været ansat i IWEP-projektet siden det startede i
2005. På dansk ved Anne-Marie Foged.
Som del af ADDAs IWEP projekt i
Cambodja fik i alt ti fattige piger fra
Siem Reap-provinsen studielegater til
at få en landbrugsfaglig uddannelse. Pigerne påbegyndte allerede i 2005 deres uddannelse på landbrugsskolen Prek
Leap i Phnom Penh.
I oktober 2009 afsluttede ni af dem deres bachelor-uddannelse fra Prek Leap,
den nationale landbrugsskole. Sørgeligt
nok døde den tiende af pigerne i et trafikuheld kun et år før hun ville have afsluttet sin eksamen.
Prek Leap National School of Agriculture ligger i hovedstaden Phnom Penh
og er en af de førende landbrugsskoler
i Cambodja, bl.a. på grund af otte års
succesfuld støtte fra ADDA, der medvirkede til at forbedre lærernes uddannelsesniveau såvel som skolens administration og økonomi.
De udvalgte piger, der kommer fra meget fattige familier, har alle mindst 11
års skolegang bag sig og har indvilget i,
efter deres landbrugseksamen, at finde
et landbrugsrelateret job i Siem Reapprovinsen, for på den måde at hjælpe

Nogle af de studerende sammen med Visal (nr. 5 fra venstre).

fattige bønder. I studieforløbet har de ti
piger haft mulighed for, med hjælp fra
fra ADDAs IWEP-rådgivere, at vælge
de fag de var mest interesserede i. Fire
af pigerne valgte gartneri, fire valgte
landbrug og to valgte veterinærstudier.
Efter eksamen har tre af pigerne fået
job som volontører hos ADDA, tre er
volontører hos en anden organisation
og en har fået arbejde hos Landbrugsdepartementet. De sidste to søger stadig
efter et job.
Pich Lharch og Sok Sakim er to af de
piger der har fået deres uddannelse betalt af ADDA, og de har taget eksamen

De veterinærstuderende uddannes bl.a. i kyllingeopdræt.
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i henholdsvis landbrug og veterinærstudier. Begge pigerne havde taget 12.
klasse, da de fik legatet. Ingen af dem
ville have haft økonomiske muligheder
for at tage yderligere uddannelse uden
legatet. Sok Sakim fortæller hvordan
hun siden hun gik i 7. klasse selv måtte
betale skolepenge. Hun skaffede pengene ved at arbejde på en byggeplads i ferierne og ved i weekenden at samle vilde urter og sælge dem på markedet.
Pich Lharc er den eneste af sin mors
seks børn, som har gået i skole i 12 år,
men hendes mor hjalp hende alle årene.
Udover legatet har ADDA støttet pigerne ved at skaffe dem en computer,
betale for pc- og engelskkurser, betale kostpenge og billetter hjem til familien i ferierne. På det personlige plan var
det en stor udfordring for Pich Lharc
og Sok Sakim at flytte så langt væk fra
familien, men de har begge været meget glade for skoleopholdet og fortæller hvor meget de har udviklet sig, så de
nu oplever sig selv som mere modne og
selvstændige kvinder.
Pigerne er virkelig lykkelige over at
have fået en uddannelse, og de klarede
alle deleksamener på landbrugsskolen.
De er begge volontører hos ADDA i
seks måneder for at få prakisk erfaring,
og de håber på i fremtiden at finde job
indenfor hver deres felt i Siem Reapprovinsen, enten i en landsby eller i
landbrugsdepartementet.

Kort nyt
Y´s Menetterne støtter
Selvhjælpsgrupper i Cambodja

Mangler din forening et foredrag?
Husk at ADDAs bestyrelse og andre med kendskab til
ADDAs projekter gerne tager ud og fortæller og viser billeder. Kontakt ADDAs sekretariat på tlf. 86 36 72 53 og
hør om mulighederne.
Eksempelvis var der ADDA-aften for de ansatte på Korsør
sygehus i februar, hvor Marianne Pallesen, der er læge på
Korsør Sygehus, fortalte om det nystartede IWEP-II kvindeprojekt i Siem Reap-provinsen som hun havde besøgt
i efteråret 2009. Temaet for denne aften var de såkaldte
”homegardening“-markskoler, der har fokus på de meget
fattige cambodjanske kvinder, som ikke selv ejer jord.
Ikke desto mindre er man i grupperne i gang med kyllingeproduktion og dyrkning af grønsager i de små haver
omkring husene. Kvinderne er meget lydhøre, men trænger
helt klart også til støtte. Ikke mindst sundheden blandt
børnene vil forhåbentlig også få gavn af projektet. Mange
af børnene bar præg af fejlernæring, og der har været høj
børnedødelighed.

Y´s Menetterne i region Danmark ved Bodil G. Pedersen har netop meddelt ADDA, at man vil støtte ADDA´s
mikrokreditgrupper / selvhjælpsgrupper for fattige kvinder
i Cambodja i Siem Reap-området. Støtten skal være et
bidrag til den opsparing, som selvhjælpsgrupperne selv kan
mønstre, såkaldt matching grant, som betyder at gruppen
kan udlåne større beløb til investeringer, som f.eks. rismølle, traktor eller lignende, som der ellers ikke er mulighed
for. Det nøjagtige beløb kendes ikke, men er i størrelsesordenen 30.000 kr. ADDA er utrolig glade for denne gave. Vi
følger op på resultatet af støtten i løbet af året.

ADDAs Økologiprojekt opnår stor
omtale i førende erhvervsavis i Vietnam
ADDA’s økologiprojekt er blevet beskrevet som et
pionerarbejde i Vietnams største erhvervsavis Vietnam Economic Times, som udkommer i hele landet.
Artiklen er meget positiv overfor økologien i Vietnam og gennemgår det Danida-finansierede projekt
på en meget sober facon. For at læse alle 8 sider kan
du følge linket på ADDAs hjemmeside eller direkte:
http://news.vneconomy.vn/20100226105423969P0C6/
demanding-harvest.htm

Fælleskampagne: Nedtælling til 2015
I august-september 2010 planlægger NGO-forum Danmarks hidtil største oplysningskampagne, som vil blive
gennemført i et samarbejde mellem NGO-miljøet, Udenrigsministeriet og UNDP m.fl. Kampagnen skal bindes op
på bl.a. FN’s store 2015-topmøde i New York og vil vende
tilbage flere gange frem til 2015. Se mere på Projektrådgivningens hjemmeside www.prngo.dk
Var du heldig at deltage i ADDAs vellykkede arrangement
i forbindelse med den landsdækkende oplysningskampagne
”Der skal folk til” i 2008 – ja, så ved du at der er noget at
glæde sig til, når ADDA sidst i september igen vil byde
velkommen til to af vores samarbejdspartnere fra Syd.
Denne gang for at fortælle om hvordan det egentlig foregår
når en dansk NGO arbejder med udvikling af tanzaniansk
landbrug ved hjælp af ekspertise opnået i vores projekter i
Vietnam.
Vi sender invitation ud til medlemmerne når programmet er
lagt fast, men følg også med på ADDAs hjemmeside www.
adda.dk og få tilsendt nyhedsbrev.

Ny samarbejdspartner i Cambodja
Som nævnt i sidste nr. har ADDA fået en ny lokal samarbejdspartner i IWEP II-projektet.
READA (Rural Economic and Agriculture Development
Agency), en cambodjansk NGO med base i Siem Reap, og
ADDA har indgået en samarbejdsaftale vedr. implementering af anden fase af landbokvindeprojektet (IWEP II).
Her ses direktøren for READA, Mr. Lok Sokthea samt
projektleder Bodil Pallesen, ADDA underskrive den fælles
samarbejdsaftale.
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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
Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket og hvem der financierer dem. I de fleste projekter inkluderer budgettet ca. 5 – 10 % egenfinansiering.
Læs mere om de enkelte projekter på www.adda.dk

Projekt

Periode

Land

Budget (DKK)

IWEP II (anden fase af IWEP): 04.2009 – 03.2012
Styrkelse af landbokvinders livsvilkår

Cambodja

8.115.500 kr.
Danida

ADDA-ESO: Landdistriktsudvikling i tre af de fattigste provinser.

01.2008 – 12.2011

Cambodja

7.215.000 kr.
EU

VLA-projektet: Juridisk bistand til landbefolkningen

01.2008 – 12.2010

Vietnam

4.800.000 kr.
Den Danske Ambassade i Hanoi

Song Da II (anden fase af Song 01.2010 – 12.2013
Da): udvikling af etniske minoriteters lokalsamfund

Vietnam

11.055.433 kr.
Danida

Økologiprojektet: udvikling af 09.2004 – 10.2010
rammerne for økologisk produktion og markedsføring

Vietnam

13.500.000 kr.
Danida

Tanzania: Lokalbaserede interesseorganisationer inden for
landbrug. Pilotfase for at teste
metode og samarbejde

Tanzania

5.078.165 kr.
Danida

08.2009 – 07.2011

Foto: Søren T. Jørgensen

- financieret af

Børnene deltager også i møderne i
IWEP-projektet

Fra kvindedagen i Cambodja.
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