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Paraplyen
Af Søren Thorndal Jørgensen,
formand for ADDA
ADDA har eksisteret i snart 20 år, og
der har aldrig været flere aktiviteter
end nu. For nyligt fik vi en kæmpe donation fra FAHU-fonden på 600.000
kroner til arbejdet i Cambodia. Stor
tak til FAHU-fonden og de mange andre bidragydere, der løbende giver
store og små beløb til vort arbejde.
Vi er meget taknemmelige for den tillid, der vises fra mange sider, og vi tilstræber os på hver dag at yde vores
bedste.
ADDA er en samling af entusiastiske
mennesker samlet under samme paraply. Der er frihed under ansvar, og
målene er defineret i vores strategi,
men er også betinget af alles indsats
- frivillig eller betalt. Det skulle gerne skabe en organisation, der bevæger
sig efter strategien med stadigt hensyn
til de politiske vinde, dog uden at flyde med strømmen. Arbejdsmetoderne
er stabile og velafprøvede, og har givet masser af resultater.
ADDAs medlemmer er basen, hvorfra
nye bestyrelsesmedlemmer kommer,
og hvor frivillige kan bidrage med
den tid, de har. Men medlemsbasen er
også vigtig i forhold til at dokumentere folkelig forankring, som er meget væsentligt i forhold til potentielle
donorer. Så for blot 50 kroner om året
kan man være med til at skubbe udviklingen videre for ADDA og vores
samarbejdsorganisationer – og dermed
også for de rigtig mange fattige mennesker som ADDA er med til at bringe
ud af ekstrem fattigdom.
ADDA kan snart fejre de 20 år, men
det er jo ingen alder. Der er fortsat
masser af opgaver at løse, og vi har

overskud til det - både menneskeligt
og økonomisk. Derfor har vi også den
moralske forpligtelse at yde.

Så skynd jer, der er plads til mange
flere under ADDA-paraplyen.

Ris - selve grundlaget for livet i de fattige dele af Asien og Afrika. Kom ind under
ADDA-paraplyen og lad os sammen hjælpe de fattigste med at få mere mad på bordene.

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 samt hvem der financierer dem.
I de fleste projekter inkluderer budgettet ca. 5 – 10 % egenfinansiering, der dækkes af ADDA og partnere.
Læs mere om de enkelte projekter på www.adda.dk

Projekt

Periode

Land

Budget ca. (DKK)
- financieret af

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

02.2011 – 02.2015

Cambodia

7.500.000 kr.
EU / ADDA

01.2013-12.2015

Cambodia

5.000.000 kr
CISU

FIGNAHB:
Styrkelse af bondegrupper blandt etni01.2013 - 06.2015
ske minoriteter i provinserne Nghe An
og Hoa Binh.

Vietnam

4.994.507 kr
CISU

VLA-projektet II:
Juridisk bistand til landbefolkningen

01.2011 – 12.2014

Vietnam

6.712.775 kr.
Danida
(inkl. egenfinansiering)

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

04.2010 – 12.2014

Vietnam

11.055.433 kr.
Danida
(inkl. egenfinansiering)

Tanzania

9.723.255 kr.
Danida
(inkl. egenfinansiering)

CISOM:
Styrkelse af civilsamfundet i
Oddar Meanchay

Tanzania: NADO i fokus.
Styrkelse af civilsamfundet på landet

03.2012 – 07.2015

Kilde: Adda
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Når ét fjerkræ bliver til fem millioner vietnamesiske dollars
Af Kenneth Høegh,
projektkoordinator, Vietnam
Vi befinder os i landsbyen Ta Lan
Thang i Lai Chau-provinsen i det
nordvestligste Vietnam. Her møder vi
Giang Thi Nieng, som er 46 år og tilhører det lille etniske mindretal Day.
Og som er et af de heldige medlemmer
af en af ADDAs bondegrupper.
I forbindelse med en forundersøgelse
af et kommende ADDA-projekt i området besøgte vi gruppen, der har modtaget støtte fra det nuværende ADDAprojekt ”Song Da II”. Giang Thi Nieng
og de øvrige deltagere i bondegruppen
gennemgik i første omgang et såkaldt
markskoleforIøb, hvor man sammen
lærer at dyrke jorden, og efterfølgende er deltagerne så gået sammen i en
mere sammentømret gruppe, hvor man
lærer at dyrke fjerkræ som man så kan
sælge på det lokale marked.
Mrs. Giang Thi Nieng er leder af gruppen, der er sammensat af landmænd og
kvinder fra landsbyen Tà Lan Thàng
udenfor Lai Châu by og etableret i
2010 med ti husstande som medlemmer. Gruppen mødes hver tredje måned for at diskutere produktion, markedsforhold og priser samt udveksle

Mrs. Giang i sit køkken under produktion af lokal brændevin.

erfaringer i al almindelighed. Gruppen
har videre mulighed for at give små lån
til medlemmerne for landbrugsinvesteringer samt til familier med ekstraordinære behov ved f.eks. sygdom. Man
har således opbygget en kapital på
fem mio. VND – svarende til ca. 1400
DKK - som mikrokredit til formålet.
Mrs. Giang har været medlem af gruppen fra starten, og ved opstarten blev
alle medlemmer af gruppen doneret
20 kyllinger som et tilskud fra ADDA.
Nogle af medlemmerne valgte at få

flere kyllinger, hvilket de så selv betalte for. Mrs. Giang købte selv 40 ekstra kyllinger, og for at opnå en god pris
indkøbte gruppen kyllingerne samlet
på en gang. Efter en produktionsperiode på tre måneder opnåede kyllingerne
en slagtevægt på 2,5 kg. og Mrs. Giang
solgte sine kyllinger for 80.000VND/
kg - og opnående således en samlet salgspris på mere end ti mio. VND
(knap 2800 DKK). På grundlag af denne indtægt udvidede hun produktionen og indkøbte så 75 kyllinger der op-

Mrs. Giang fodrer
sine slagteænder.
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Møde mellem gruppen og ADDA.

nåede en samlet salgspris på 12 mio.
VND. Denne indtægt blev anvendt til
at investere i en avlsso, som indtil videre har avlet 25 smågrise, og den
samlede indtægt fra salg af grise er
mere end 80 mio. VND . Produktionsforholdene for husdyrhold er gunstige
idet hjemmedyrket majs kan anvendes
som foder til svin og fjerkræ.
Gruppens mest presserende problem
er mangel på kapital til at udvide produktionen, og da alle medlemmer i
øjeblikket har lånt penge fra banken,

Gruppemedlemmer under møde med ADDA 7. oktober 2013

så der er ikke mulighed for yderligere
lån. Samtidig ligger gruppens marker
tæt op af den voksende by Lai Chau,
og majsmarkerne bliver stadigt mindre da byen vokser sig ud til landområderne. Forskellige husdyrsygdomme er desuden også et stort problem,
og den statslige veterinærservice yder
ikke den fornødne hjælp til at bekæmpe sygdommene.
Gruppen har utvivlsomt nogle udfordringer for produktionen, såvel med
finansiering som med produktions-

teknologi, men gruppen udnytter mulighederne for at dele oplysninger
om markedet mellem sig. De er således begyndt at vurdere og analysere efterspørgslen fra forbrugerne – og
har da også ændret deres produktion
så den afspejler markedets efterspørgsel. Selvom produktionen i den enkelte husstand er af relativ lille skala har
udviklingsaktiviteterne og støtten fra
ADDA betydet, at de er begyndt at øge
deres indkomster fra husdyrbrug.

Dødsfald:
Outey Mea, ARKITEKT MMA er ikke mere
Mindeord af Niels Johansen, tidl.
formand og medgrundlægger, ADDA.
Under et ophold i Cambodia i sommer
slap Outeys kræfter op.
Outey var uddannet som arkitekt i
Cambodia, Frankrig og Østrig og virkede som så her i Danmark, hvortil han og hans familie var flyttet fra
Cambodia midt i 70’erne. Det første og ultrakorte glimt af Outey fik jeg
en varm sommerdag ved Moesgaard
Strand en gang sidst i 70’erne.
I 1981 gik det op for ham, at vi var en
gruppe på blot syv danskere, der, som
nogle af de første efter Khmer Rouge,
var på vej til Cambodia. Det var vores mål at se på, hvordan landet, bl.a.

fra Danmark, kunne hjælpes på fode
og naturligvis også se på de ting, der
allerede var i gang. Han opsøgte os
uden held, - vi var allerede rejst, da
han bankede på døren. Det havde været Outeys brændende håb, at vi kunne
skaffe ham en ellers næsten uopnåelig
viden om den skæbne, der var overgået hans familie og venner. Uheldigvis
kunne vi ikke bidrage med meget andet end adskillige fotos.
Skæbnen havde dog således ført os
sammen og grunden blev lagt til varigt
venskab og lange udvekslinger af ideer om, hvordan Danmark kunne hjælpe Østasien og ikke mindst Cambodia på fode igen. I julen 1993 kom han
hjem til Danmark efter et længere op4

hold i Cambodia, og vi fik lagt fundamentet til ADDA og det efterfølgende
lange seje træk, der endnu varer ved.
Han var med sit store hjerte en idealist, idémager, humanist og igangsætter, der kunne føre folk sammen, ligesom han havde indgående forståelse
og kendskab til både den cambodianske og den vestlige kultur. I sine sidste år havde han en stor del af sin opmærksomhed rettet mod opbygningen
af Cambodia ved hjælp af sin ekspertise som arkitekt.
Outey Meas alt for tidlige bortgang
efterlader os med et stort savn.
Æret være hans minde.

FAHU-støtte giver nyt håb for Chum og familien
Af Kjeld Vodder Nielsen, projektkoordinator, Cambodia
AHU-fonden har netop bevilget støtte på 600.000 kr. til at fortsætte udviklingen af de 66 selvhjælpsgrupper, der
blev etableret under ADDAs IWEPprojekt, ”Integrated Women Empowerment Project II”.
Og 32-årige fru Chum Malis er henrykt over, at selvhjælpsgruppen fortsat støttes.
”Det vil give mine tre børn og resten
af min familie langt bedre muligheder i fremtiden. Og så er det naturligvis
også fantastisk for alle 21 medlemmer
af gruppen,” siger hun.
Chum Malis er leder og forbillede i
selvhjælpsgruppen, der blev dannet
sidst i 2010. Den omfatter fortsat 19
kvinder og to mænd fra landsbyen Ou i
Prasat Bakong-distriktet. Før 2010 dyrkede hun nogle få grøntsager i regntiden – nu dyrker hun grøntsager og
urter året rundt. Hun har lært sig hvordan hun holder gang i væksten; både i
regn- og tørtiden og så producerer hun
kyllinger og æg.
”Vi bruger en del af produktionen i
husholdningen og så sælger jeg grøntsager, urter og kyllinger for knap 50
dollars om måneden. Min mand er
bygningsarbejder, og han bidrager også
til at forsørge familien,” siger hun.

Selvhjælpsgruppen – og fru Chum Malis – går målrettet efter at øge opsparingerne i
årene der kommer.

Gruppens medlemmer er blandt de allerfattigste i landsbyen. De opsparer
hver 25 cent om ugen og har en samlet
opsparing på knap 800 dollars. Det giver medlemmerne mulighed for at låne
penge til køb af såsæd osv., ligesom en
lille andel af opsparingen er reserveret til at imødegå nødsituationer – til
køb af medicin, behandling af sygdom
eller lignende, men ifølge Chum Malis er opsparingen endnu ret begrænset. Medlemmerne blev ramt af de omfattende oversvømmelser i 2011, og fik
i fællesskab etableret en risbank, hvor
hvert enkelt medlem kan låne op til

100 kg ris, når sulten trænger sig på og
det kniber allermest.
Chum Malis ser frem til mere træning,
og hun er især optaget af at lære mere
om dyrkning af afgrøder, afsætning
af produktionen, iværksætteri, mikrovirksomheder, ledelse og om, hvordan
man får mere indflydelse i lokalsamfundet. Hun - og gruppen - går også
målrettet efter at øge opsparingerne
for kunne yde lidt større lån i form af
penge og ris internt i selvhjælpsgruppen. Det ser Chum Malis som et godt
grundlag for en bedre fremtid.

Chum Malis dyrker urter, når regntiden er værst. ”De holder bedre til den voldsomme nedbør end grøntsagerne,” siger hun.
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22-årge Calethas nye liv: En heldig kartoffel
Af Ole Henriksen,
bestyrelsesmedlem, ADDA
ADDAs “NADO i Fokus”-projekt i
Tanzania startede i marts 2012, og er
en fortsættelse af vores første pilotprojekt i Afrika, der blev gennemført i
samarbejde med den tanzaniaske bondeorganisation Njombe Agricultural
Development Organisation, NADO.
Projektet har som formål at styrke NADOs evne til at forbedre småbønders
levevilkår i Njombe-regionen, der ligger i det sydlige højland.
Projektet inkluderer en bred vifte af
kapacitetsopbyggende aktiviteter, som
spænder fra vores velkendte markskole- og bondegruppe-koncepter i Asien
til spare- og låneforeninger, varetagelse af bøndernes interesser og rettigheder overfor de lokale myndigheder, herunder jordrettigheder. Og ikke
mindst: Bøndernes interesser på markedspladsen. Kort sagt alle de funktioner en moderne landboforening skal
kunne varetage.
NADO har fået uddannet 65 såkaldte
landbrugsfacilitatorer, der udgør foreningens rygrad i dens arbejde ude
i landsbyerne. De har i løbet af det
igangværende projekt trænet mere end
1000 småbønder i at forbedre deres
produktion af majs, bønner og grønt-

22-årige Caletha Mgeni blev udvalgt af
kommunen til at deltage i landbrugsfacilitatoruddannelsen i 2012. Derefter har
hun organiseret markskoler i kartoffelproduktion og nyder nu stor anerkendelse
for at have forbedret bøndernes salg af
kartofler.

Bønderne er meget engagerede i de landbrugsfaglige spørgsmål, og de deltager i kurserne med stor entusiasme. Tingene diskuteres og vendes på livet med landbrugsfacilitatorerne og ADDAs ansatte.

sager. Og det er oveni i de cirka 3000
bønder, der blev trænet i pilotprojektet. Resultaterne taler for sig selv ude
på bøndernes marker, og det har været med til at skabe stor respekt for
NADO og landbrugsfacilitatorerne i
regionen og landsbyerne.
En af dem er 22-årige Caletha Mgeni
fra landsbyen Ivigo. Hun blev udvalgt af kommunen til at deltage i
landbrugsfacilitatoruddannelsen i begyndelsen af 2012. Derefter har hun
organiseret markskoler i kartoffelproduktion i hendes kommune. Når hun
bliver spurgt, hvilken indflydelse det

Ny projektkoordinator: Erik Schiøtz
Pedersen blev fornylig ansat som projektkoordinator for ADDA i Tanzania. Erik
har en baggrund som skovbrugstekniker,
og har arbejdet de sidste 13 år i Afrika
med en blanding af nødhjælp og udviklingsarbejde.
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har haft på hendes liv, svarer hun med
et glimt i øjet, at hun nu nyder stor anerkendelse og respekt i hendes landsby for at have forbedret bøndernes indkomst fra kartoffelproduktion. Bare
en simpel ting som at have lært at bruge certificerede læggekartofler har haft
stor betydning for kvaliteten og udbyttet. Før var kartoflerne hårdt plaget af
sygdomme med meget små udbytter til
følge. For hendes egen familie har det
betydet, at de har fået råd til at renovere taget på deres hus. Og hun fortæller
stolt, at hun endda har tjent penge nok
til også at åbne en lille tøjbutik i nabolandsbyen.
Da den tanzanianske statsminister besøgte Njombe i juli måned, havde lokalregeringen også besluttet, at han
skulle ud og besøge NADO for at se,
hvordan organisationen bidrog til landbrugsudviklingen i regionen og småbøndernes levevilkår.
Nu er der fokus på næste skridt – etablering af bondegrupper. Det er mindre
grupper af bønder med fælles interesser. Det kan være at fra produktion af
grøntsager, honning eller løg. Her slår
de sig sammen for at udvikle og markedsføre deres produktion. I skrivende
stund afholdes der et to-ugers kursus i
etablering og udvikling af bondegrupper for landbrugsfacilitatorne, og kurset afsluttes med planlægningen af den
kommende sæsons arbejde.

Ambassadør Dorset brændte vinstuen ned
– og donerede 16000 kr. til ADDA
Der kunne ikke klemmes en eneste
forventningsfuld balle mere ned i båsene på Funchs Vinstue, da komikeren
Sebastian Dorset 13. september gav
den fuld gas og vinduesviskere i et forrygende solo-show på den populære
beværtning i hjertet af København.
Stand-up-showet var arrangeret af
ADDA i anledning af Verdens Bedste Nyheder-dagen, og fra sin position
på repoen i de øl- og røgfyldte gemakker bjergtog den veloplagte vittigper
de mange gæster med sit meritterende materiale – snart skarp og skamløs,
snart elegant og eftertænksom.
En lille times underholdning blev det
til på den stopfyldte beværtning, hvor
der blev klappet, grinet og skålet mens
den elegante entertainer skar hele
ulandsbranchen ind til benet – og videre ud i lattermusklerne.
Aftenens show var samtidig en fejring
af Sebastian Dorsets indsættelse som
ambassadør for ADDA - og den nyslåede repræsentant for den lille ulandsforening viste sig ovenikøbet at være
en gavmild en af slagsen.
Den large latterkonge lod nemlig endnu en sidste, stor latterbombe falde
da showet sluttede – han valgte meget
overraskende at donere hele sit honorar på 16.000 til ADDA. Pengene var
bevilget af Civilsamfund I Udvikling

Fremmødet var massivt – og det var særligt de unge, der havde fundet frem til den
gamle beværtning for at få sig et billigt grin.

(CISU), og kommer altså nu ADDA til
gode – formand Søren Thorndal Jørgensen jubler.
”Sebastian Dorset er fantastisk. Ikke
bare er han hyldende morsom. Han har
også stort format som menneske, så vi
glæder os over at have fået ham ombord i ADDA, ” siger Søren Thorndal
Jørgensen. wikSe video fra standup-showet med
Sebastian Dorset på adda.dk.

Sebastian Dorset krones på fornemste vis som ambassadør for ADDA. Leder af ADDAs aktiviteter i Cambodia, Bodil Pallesen, viser
stolt sin nye protektor frem før showet på Funchs Vinstue.
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Fine fremskridt for FIGNAHB
Af Lærke Aaboe-Jacobsen,
projektleder, ADDA
Et vigtigt element i FIGNAHB projektet har været træning i forbedrede landbrugsteknikker samt produktionsmetoder for de 220 bondegrupper.
Dette skal være med til at sikre, at
grupperne får en god produktion i
gang. Inden denne meget omfattende træning, er der blevet lavet en markedsanalyse i begge provinser hvori
det blev anbefalet, hvilke produkter det kunne betale sig at producere
i netop det pågældende område. Alle
bondegrupperne fik derefter muligheden for at vælge det produkt som de
ville modtage træning i. I Hoa Binh
provins resulterede dette i 21 forskellige træningskurser hvor i alt 555 personer deltog. Der blev i alt afholdt 12
kurser i svinehold, seks kurser i kyllingehold, to kurser i sukkerrør samt
et enkelt kursus i appelsindyrkning.
Alle kurserne blev afholdt over fem
dage, hvor deltagerne både fik teoretisk og praktisk undervisning.
Både markedsanalysen samt kurserne
blev afholdt af eksterne konsulenter,
der var specielt ansat til disse opgaver.
Efter endt kursus rejser deltagerne hjem til resten af deres gruppe
og bringer den viden videre, hvorefter gruppen skal føre deres projekt
ud i livet. Det er målet at alle grupperne får etableret en sund produktion og på sigt bliver officielt registrede
som små kooperativer. Dette vil gavne
dem i deres salg og handel samt muligheder for at opnå lån m.m. En styrkelse af grupperne vil øge både social
og økonomisk kapital for grupperne
og deres nærmeste, men disse fremskridt kommer også hele lokalsamfundet til gode.
Projektleder Lærke Aaboe-Jacobsen
gik på barsel fra midten af oktober
2013, derfor vil Arafa Khatib fra kontoret i København overtage projektlederrollen. Arafa Khatib har allerede
været med i både tilblivelsen og driften af projektet, så det var oplagt at
hun skulle overtage arbejdet.

Alle kurserne blev afholdt over fem dage, hvor deltagerne både fik teoretisk og praktisk
undervisning. Her er vi nået til den praktiske del af svinevaccinationen.

”FIGNAHB er et spændende
projekt fordi det bygger videre på de gode resultater som allerede er nået i Song Da projektet. Med øget fokus og en mere
målrettet indsats på at dygtiggøre grupperne vil disse kunne bidrage yderligere til lokalsamfundets velfærd. Jeg glæder mig
til at følge gruppernes udvikling
tættere og til samarbejdet med
de forskellige involverede,” siger Arafa Khatib.

Fakta om FIGNAHB
Titel: Styrkelse af bondegrupper
blandt etniske minoritetsgrupper i provinserne Nghe An og Hoa Binh (FIGNAHB)
Land: Vietnam
Samarbejdspartnere:
Hoa Binh Farmer Union (HBFU) og
Nghe An Farmer Union (NAFU)
Periode: Jan. 2013- jun. 2015

Der blev i alt afholdt
12 kurser i svinehold,
seks kurser i kyllingehold, to kurser i sukkerrør samt et enkelt
kursus i appelsindyrkning. Deltagerne
lærer, at de skal være
meget nøjagtige med
mængden af vaccine i
sprøjten.
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ADDA indfører internationalt ø-mærke i Vietnam
Af Tu Thi Tuyet Nhung og Arafa
Khatib, ADDA
Projektet om udvikling og marketing
af økologisk jordbrug i Vietnam sluttede sidste år i september og har opnået mange gode resultater. I gennemsnit om måneden produceres der nu
32 tons økologiske produkter i Hanoiområdet og Vietnams første sammenslutning for økologiske landmænd er
oprettet. Og nu et år efter afslutningen
oplever vi fortsat, at projektindsatserne bærer frugt - Vietnam har nemlig
fået sit første internationale anerkendte ø-mærke. Mærket hedder PGS og
er en forkortelse for Participatory Guarantee System, et deltagerbaseret garantisystem. Og det er hele forbrugerkæden, der er med til at sikre de høje
økologiske standarder - lige fra bondegruppen over grossisten til supermarkedet og den endelige forbruger.
Disse standarder samt en PGS-manual
blev udviklet i begyndelsen af 2009. På
daværende tidspunkt dyrkede grupperne
kun fem hektar efter de høje standarder,
men sidste år ved projektets afslutning
var hele 18,7 hektar jord blevet PGScertificeret, og i dag er man helt oppe på
23 hektar. Samtidig er antallet af grupper steget fra 24 (172 producenter) sidste år til 29 (280 producenter) i år, og
hvert år producerer de gennemsnitligt
230 tons PGS certificerede økologiske
grøntsager, som bliver solgt i Hanoi.
Forhandlerne spiller en vigtig rolle i
formidlingen af økologi til deres kunder. Butikker, der forhandler PGSprodukter, er forpligtet til at overhol-

de PGS-standarder, hvilket er kundens
forsikring om at varerene er økologiske. Kun produkter, der er PGS-certificerede eller mærket af andre internationale certificeringsorganer, kan sælges
som økologiske. Alle PGS-certificerede
produkter skal pakkes og mærkes med
PGS-logo for at sikre sporbarheden.
Imidlertid har et par overtrædelser fundet sted, hvor mærkning eller opsætning af produkter i butikken ikke var
tydelig, og man kunne derfor forveksle de konventionelle varer med de økologisk certificerede. PGS-udvalget har
behandlet sagerne om overtrædelserne, og de fleste butikker har forbedret
deres procedure for at kunne fortsætte
salget af de økologiske produkter. De
uheldige episoder har desværre skabt
dårlig omtale af PGS-mærket. Producentgrupperne og grossisterne standsede leverancerne af økologiske grøntsager til det pågældende supermarked. I
forbindelse med projektet er der også
blevet udviklet en hjemmeside, der har
vist sig at være en meget vigtig kanal
til at oplyse om PGS samt vejlede om
økologisk landbrug.
I 2011 blev ”Vietnam Organic Agriculture Association” (VOAA) dannet, et nationalt økologisk netværk og
PGS kører nu under paraplyorganisationen og håbet er, at økologisk landbrug nu vil få mere opbakning fra regeringens side.
PGS-grupperne ansøgte i 2011 om at
blive en del af det internationale økologiske forbund, IFOAM (International Federation of Organic Movements) og få mærkningen anerkendt

under IFOAM Family of Standards.
I 2011 lød vurderingen imidlertid, at
der var ting, der skulle forbedres og
disse ting har PGS Vietnam nu rettet
op på og er derfor i september i år blevet godkendt som en del af IFOAM
Family Standard. ADDA kontorets repræsentant i Hanoi, Kenneth Høegh,
overrakte d. 21. oktober certifikatet til
VOAA. PGS er Vietnams første økologiske mærke, der anerkendes internationalt og begivenheden markerer
en vigtig milepæl i at blive en del af
den globale økologiske bevægelse.
Læs mere om PGS i Vietnam på,
www.vietnamorganic.vn
Læs mere om IFOAM på,
www.ifoam.org/en/node

Projektleder i
ADDA, Lærke
Aaboe-Jacobsen, instruerer landbokvinderne. Ofte er det
ganske simple tricks,
der kan gøre en stor
forskel for de fattige
bønder.

Pomeloen, en
citrusfrugt, er
blevet en af de
mest populære
afgrøder for
bønderne i
PGS-programmet. Frugten er
mellem 10 – 30
cm i diameter,
med sødt kød
og tyk skal.
Frugtkødet varierer i farver fra gul til rød
– og kan veje op til 10 kg.
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ADDAs projekt bærer i bogstaveligste forstand frugt - Vietnam har nemlig fået sit
første internationale anerkendte ø-mærke.
Mærket hedder PGS og er en forkortelse
for Participatory Guarantee System.

Kvinderne blomstrer efter otte år med IWEP-projektet
Af Bodil E. Pallesen,
landeleder, Cambodia
I oktober sluttede ADDAs IWEP-projekt - også kaldet landbokvindeprojektet - i Siem Reap i Cambodia og konklusionen er, at de otte års indsats har
gjort en enorm forskel for de fattige
kvinder.
Kvinderne er stolte af, hvad har de
bygget op. De har fået en aktiv rolle i lokalsamfundet og gennemført ledertræning, fået respekt og værdighed
– og samtidig er de begyndt at tjene
penge. Deres hverdag er helt anderledes, og nu har de noget at stå imod
med. Og ikke mindst kan de nu forsørge familien som de ikke kunne tidligere. De har lært at træffe beslutninger
og er blevet meget stærkere.
Det overordnede udviklingsmål i
IWEP har været at bekæmpe fattigdom blandt landbokvinder og kvindestyrede husholdninger i fem distrikter i Siem Reap provinsen. Indsatsen
har været rettet mod kapacitetsopbygning af kvinderne, så de blev gode til

”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,” lyder det fra
kvinderne i gruppen. Gruppen har lært at dyrke grønsager, markedsføre afgrøderne og
opnå gode priser.

at dyrke grøntsager og producere fjerkræ og grise for på den måde at øge
deres indkomst. Vejen til dette er nået
gennem markskoler, hvor deltagerne har fået hands on-erfaring og fulgt
produktionen af grøntsager gennem en

hel vækstsæson eller her gennemgået
et produktionsforløb med fjerkræ eller grise. De allerfattigste bønder, som
også har været en del af IWEP-projektet, har fulgt såkaldte integrerede
markskoler – hvor målet er, at forbed-

Ledelsen i landbrugs-kooperativet i Prasat Bakong satser på produktion og salg af gødning samt etablering af større risbanker til
handel med ris.
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re vilkårene for kvinder, der næsten
ingen jord har. De får lært, hvordan de
skal dyrke de forskellige grønsagskulturer, gøre jorden klar, etablere afgrøden korrekt med den rette så-afstand,
selv lave småplanter til udplantning,
producere deres egen kompost og
gødning samt passe afgrøderne rigtigt.
I alt er knap 300 markskoleforløb med
mere end 7.500 deltagere gennemført.
Mere end 85% af deltagerne har været kvinder.
Næste skridt har været etablering af
selvhjælpsgrupper med de deltagere, som har gennemført et markskoleforløb. Over perioden er godt 150
selvhjælpsgrupper dannet med mere

end 2600 deltagere. Her er kvinderne
også trænet i mikro-business og afsætning af deres produkter på markedet.
De har lært at spare op, og selvhjælpsgrupperne har både fungeret som låneog sparegrupper, så der altid har været
penge nok til såsæd, smågrise og kyllinger m.v. i produktionen.
En anden vigtig indsats har været at
styrke kvinderne – empowerment –
til at blive effektive ledere og fortalere og opnå indflydelse i lokalsamfundet. Dette er sket gennem lederkurser
i selvhjælpsgrupperne, og har resulteret i at mange af kvinderne har opnået
ledende funktioner i lokalsamfundet.
De bedste af disse grupper er det lyk-

En af selvhjælpsgrupperne i Prasat Bakong-distriktet har selv bygget huset til opbevaring af ris - pengene fik de fra deres opsparing i gruppen. Nu er der sikret opbevaringssted til risen samt øget indtjening ved at låne ris ud både indenfor og udenfor gruppen.

Selvhjælpsgrupper opbygger både selvtillid og forretning. ADDA har lagt stor vægt på,
at de lærer at spare op, så de ikke løber tør for penge i gruppen og kan købe såsæd og
andre hjælpemidler til produktionen.
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Mrs.Thoeun Sokea er Village extension
worker i Tabaek landsbyen. Nu ved
kvinderne, hvordan de skal dyrke de
forskellige grønsagskulturer, gøre jorden
klar, etablere afgrøden korrekt med de
rette såafstand, selv lave småplanter til
udplantning, producere egen kompost og
gødning og passe afgrøderne rigtigt.

kedes at træne og assistere i processen
med at danne en andelsgruppe, såkaldt
SHG-association, der går sammen om
en større produktion, f.eks. produktion
og handel med gødning, risbanker og
lignende. I alt er det lykkedes at etablere fire SHG–associations eller landbrugs-kooperativer. De er alle godkendt af de lokale myndigheder, og er
organiseret som andelsgrupper.
Blandt de allerfattigste er dannet ca.
60 grupper, som der fortsat vil have
behov for kapacitetsopbygning, og her
vil der blive mulighed for at fortsætte
på basis af en privat donation fra FAHU-fonden. Samtidig håber ADDA,
at vi får støtte fra CISU til at fortsætte
arbejdet med 150 af grupperne, med
henblik på fortaler-virksomhed og
etablering af flere SHG-associations.
Gennem hele fase to af projektet har
ADDAs partner været READA, Siem
Reap, som har implementeret projektet i samarbejde med ADDA. En vigtig indsats har derfor også været kapacitetsopbygning af partneren i Syd.
Det har været et særdeles godt samarbejde, og ADDA og READA har fået
et nyt projekt i fællesskab, nemlig CISOM i Oddar Meanchay.
ADDA vil gerne takke Danida for
støtte til IWEP-projektet gennem otte
år.

Flyttet?

Glemt at betale kontingent?

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.

Tak for donationer
Vi siger tak for de mange donationer, som ADDA har modtaget siden
sidste udgave af News & Views.
Alle gaver på 500 kr. og derover
bliver nævnt her. Også en stor tak
til dem, der har givet mindre beløb.
FAHU-fonden
Jubilæumsfonden
af 12/8 1973,
Sebastian Dorset,
Lauritzen Fonden,
Detlef Kestner,
Aarhus Vestre
Inner Wheel Klub,
Zonta Århus 1996,

600.000 kr.
17.500 kr.
16.000 kr.
40.000 kr.
500 kr.

Kære medlemmer
Har du/I husket at betale medlemskontingent for 2013? 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.
Mange hilsner
ADDA

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

Træk gaven fra i skat
ADDA er godkendt som velgørende forening. Derfor kan alle
gaver op til 14.400 kr. pr. person
trækkes fra i skat. Husk at sende os
dit cpr-nummer, så indberetter vi
dit bidrag til SKAT.

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

Tryksager...

laver vi mange af...

5.000 kr.
25.000 kr.

Det er yderst kærkomment og vi
taknemmelige for al den støtte,
som betyder at vi kan fortsætte
med aktiviteter i Siem Reap, til
gavn for vores kvindegrupper, og
bl.a. få etableret flere risbanker,
brønde, gennemføre træningsforløb
m.m.

følge med på vores hjemmeside og på
Facebook. Tilmeld dig via www.adda.
dk eller ring 24471307.

– 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
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