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Det to årige CISUP projekt (Empowerment of Civil Society Advocating for the rights of Urban Poor in Siem 

Reap) startede i maj 2014. ADDA samarbejder med den lokale organisation, Legal Aid of Cambodia (LAC). 

Projektet er støttet af Europe Aid (EU Kommisionen).  

Projektet er designet til at styrke de resultater, som er opnået af det tidligere INFOSE projekt i byen Siem 

Reap og områderne omkring den, inklusiv en masse landsbyer i Angkor Archeological Park. Det handler om 

at styrke selvhjælpsgruppers kendskab til civile rettigheder og træne fortalervirksomhed, så de kan 

fremføre befolkningens behov og forbedre deres adgang til jord i en udfordrende kontekst: 

jordspekulation, urbanisering og restriktiv regulering i tempelområdet, begrænsede rettigheder til at danne 

foreninger og at ytre sig frit.Selvhjælpsgrupperne skaber virksomme gruppesammenslutninger eller 

civilsamfund. 

Efter 18 måneders projektimplementering er ADDA og projektpartnerne i Siem Reap og Oddar Meanchay 

stolte af de fremskridt, der er gjort i lokalsamfundene. De fleste selvhjælpsgrupper udvikler sig godt, deres 

opsparing vokser, de kan udlåne flere penge til medlemmerne, og de udvikler indtægtsskabende 

forretninger. Medlemmer af selvhjælpsgrupper indgår aftaler med andre landsbybeboere og 

selvhjælpsgrupper inden for samme kommune, og danner nye brede sammenslutninger. De nye 

gruppefællesskaber lærer at advokere for lokalsamfundets behov og særligt at fremføre problematikker om 

deres jordrettigheder. Vores partner, LAC har analyseret fem cases vedr. jordrettigheder, og har udviklet og 

gennemført et kursus med udgangspunkt i de fem cases, og de tilbyder juridisk rådgivning til grupperne for 

at definere og implementere fortaler-strategier.  

 

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

 

Sammenslutningerne skaber aktivitet på kommunalt niveau 

I dag har 6 nye gruppekoalitioner, der er registret på kommunalt niveau, udviklet en omfattende ´Plan for 

lokalsamfundets udvikling´, og de tager aktivt del i lokale planlægningsprocesser og offentlige møder for at 

https://ec.europa.eu/europeaid/home_en


sikre at deres prioriteringer bliver taget i betragtning. F.eks. greb en kommune hurtigt ind for at hindre 

private firmaer i at grave i en offentlig sø, der ville give negative effekter for de lokale bønder med 

uberegneligt vandflow og dårlig vandkvalitet. Der er også blevet repareret landsbyveje og støttet etablering 

af affaldssystemer i nogle af landsbyerne. Sammen med myndighederne har sammenslutningerne 

organiseret lokale kampagner for at forbedre affaldshåndteringen i landsbyen, og de har sat 

affaldssystemer op sammen med lokale virksomheder. Sammenslutningernes medlemmer er parate til at 

ansøge om skøder i tempelområdet, og de forbereder ekspropriering af uformelle bosættelser på den bedst 

mulige måde. 

Små infrastruktur-projekter (kunstvanding, affaldsstationer, vandfiltre og brønde) er på gruppernes 

ønskeliste, og man håber på finansiel støtte udefra som supplement til egen opsparing. 

 

På studietur til en uformel bosættelse i nærheden af Phnom Penh. 

 

 

 


