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ADDAs igangværende projekter

I 2017 startede vi to projekter op: EASY- projektet i Cambodia, som
er en videreførelse af COSIS- projektet, samt første fase af AMDT
i Tanzania.
Vi har afsluttet to projekter: COSIS i Cambodia og CEMI i Vietnam.

ADDA fortsætter ufortrødent med det lange træk med at skrive projektansøgninger.
Her er oversigten over hvilke projekter, der er i gang i øjeblikket,
samt hvem der finansierer dem. I de fleste projekter inkluderer budgettet ca. 5 – 10 % egenfinansiering, der dækkes af ADDA og partnerne.
Læs mere om de enkelte projekter på www.adda.dk

Projekt

Periode

Land

CISOM, fase II:
Styrkelse af civilsamfundet i
Oddar Meanchay

03.2016-03.2019

Cambodia

5.000.000 kr
CISU

Cambodia

3.500.000 kr.
CISU

Vietnam

4.968.000 kr.
CISU

EASY
Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society Development in 06.2017 - 05.2020
Siem Reap
Contract Farming:
Juridisk bistand til kontrakt landbrug

01.2015 – 12.2017

VN Organic
Fremme af økologisk landbrug

04.2016 - 03.2019

Vietnam

3.783.200 kr
CISU

07.2016 – 03.2018

Tanzania

200.000 kr.
CISU

ADDA-ADP partnership building
for future interventions.

Linking small-scale farmers to the
international market for organic
sunflower

08.2017-12.2020
Forprojekt:
08.2017-12.2017

Tanzania
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Tove Bang og Povl Nørgaard
Forsidefoto: Lokale kvindelige bønder i Hoa Binh, Vietnam, fremviser deres økologiske grønsager i et modeshow. Foto: Thuang, ADDA Vietnam.
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Budget ca. (DKK)
- financieret af

AMDT
2.126.000 USD
224.000 USD

ADDAs adresse:
ADDA
Carit Etlars Vej 6
1814 Frederiksberg
Telefon 24 47 13 07
Mail: adda@adda.dk
www.adda.dk
Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S

Kilde: Adda

Hvert eneste år arbejder ADDA med at søge midler til nye projekter
ved DANIDA, danske CISU, EU og andre offentlige donorer. Samtidig har ADDA øget indsatsen for også at få private fonde/donorer
til at støtte ADDAs projekter.

Fælles foto i Hoa Binh med nogle af
deltagerne i landbrugs-workshoppen.

Sejr for entusiasmen!
Leder

Af Søren Thorndal Jørgensen,
formand for ADDA

Fødevarer er en global sag. Alle steder diskuteres råvarerne, og maden vi spiser.
Landmanden forsøger at levere den mængde og kvalitet af fødevarer, der efterspørges
af markedet. Politisk indblanding er forsøgt
i flere hundrede år med varierende succes.
Alligevel vil alle politikere gerne være den
store beskytter af forbrugerne. Fødevarelovgivningen i Europa er i det store hele en
succes, men sammenhængskraften mellem
producenter og forbruger er udfordret. Afstanden er blevet for stor – ikke fysisk –
men som forståelse, accept og anerkendelse. I ulande er der meget kortere afstand
forståelsesmæssigt, men uden synderlig offentlig indblanding. Forståelsen for land-

manden i ulandene er enorm, og landmænd
hyldes mange steder som sande helte. Noget af en forskel fra vores del af verden,
hvor det meste krudt bruges på mudderkastning. Hvad kan vi lære af hinanden?
Nærhed og tillid til fødevareproduktionen
opstår blandt andet ved stolte landmænd,
der ønsker at levere produkter af høj kvalitet, og som gerne vil i kontakt med deres aftagere. Det er et spørgsmål om ære. Jeg har
lige deltaget i en fantastisk workshop, hvor
vietnamesiske landmænd fremviste deres
grønsager og leverede en lokal fest, som vil
blive husket længe hos deltagerne. Der blev
investeret tid og kræfter i at samle alle om

den lokale fødevareproduktion, vel at mærke blandt meget fattige landmænd.
I alle ADDAs projekter er der en høj grad
af lokal forankring, som ud over en forbedret produktion også gøder jorden for fremtidig tillid til de lokale produkter. Vi må gentænke fødevareproduktionen og forbruget
i Danmark, da den nuværende situation er
uholdbar. I ulandene skal de lære at optimere produktionen og øge fødevaresikkerheden uden at miste det lokale islæt. – Vi skal
alle så at sige ”beholde støvlerne på” men
med viden i bagagen og udsynet til at turde.
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Vietnam – et land der ser fremad
Af Søren Thorndal Jørgensen
Formand for ADDA
Foto: Thuang, ADDA Vietnam

Snart tyve år er gået, siden jeg første
gang besøgte Vietnam. Meget er forandret, men ikke befolkningens enorme
vilje til fremskridt. Der ses fremad, og
der arbejdes stenhårdt på at skabe en
fremtid, som er forbedret. ADDA har
for tiden to projekter i Vietnam, nemlig
et projekt omhandlende økologisk
produktion af primært grønsager og
et andet projekt omhandlende juridisk
hjælp til etniske minoriteter omkring
kontrakter med større firmaer.
Jeg er netop hjemvendt efter endnu en tur,
hvor vi denne gang var på to ture i bjergene, og begge projekter blev besøgt i felten. Jeg har altid haft den opfattelse, at det
bedste tilsyn indbefatter at besøge de landmænd, som er omfattet af aktiviteterne. Det
giver enormt mange kilometers kørsel, men
Lokal blomsterproduktion nær Son La.

heldigvis er vejene blevet opgraderet markant med tiden. Der er således asfaltvej hele
vejen til Son La, hvor vi i starten sad fast i
mudder det meste af dagen.
I Son La, i ´Retshjælp til kontraktlandbrug´- projektet, deltog jeg i en workshop
med den lokale regering, Vietnams Advokat Forening (VLA), lokale landmænd og
en del andre. Der blev udvekslet høflige fraser, men der kom også problemer på bordet.
Den slags møder kan virke lidt langmodige,
men det er en stor landvinding at sidde sammen om et bord og snakke om problemerne. Projektet når alle dets mål, dog mangler
der lidt egentlige retssager, men det er fordi, mange af problemerne bliver løst inden
konflikten er nået ud af kontrol. Den slags
mægling er guld værd for alle parter. VLA
har fået alle de rigtige værktøjer til at klare
opgaven, også efter ADDA stopper hjælpen
til projektet. Desuden har VLA nu opret-

tet kontor i alle provinser i Vietnam. Det er
meget vigtigt for at kunne hjælpe lokalt.
Om eftermiddagen nåede jeg også lige at se
et kæmpe blomster-landbrug. Enormt spændende at se en produktion af blomster med
især roser. Jeg har jo også haft en kort karriere med et gartneri i mine meget unge år.
I Hoa Binh, i ADDAs økologiprojekt, deltog jeg i en lokal fødevaremesse, hvor de
lokale landmænd stolt fremviste deres økologiske produkter. ADDA startede med økologi for 14 år siden, og der er sket en utrolig udvikling siden da. Udviklingen stiger
markant år efter år og meget hurtigere, end
vi egentlig havde forestillet os. De store supermarkedskæder melder alt udsolgt og meget mere kunne sælges. Landmændene er
meget tilfredse, for de har øget deres indtjening. Nogle rapporterede om en tredobling,
og de undgår farlige pesticider i rygsprøjten. Pesticider godkendes jo ikke på samme
vis som i Danmark, og forholdene ved udsprøjtning tåler ingen sammenligning. Bare
fødder og ingen værnemidler. Intet under at
nogle af landmændene har rapporteret om
kvalme og opkast efter at have sprøjtet deres marker.
Selvfølgelig er der også problemer, som vist
på billedet, hvor noget kål er nærmest spist
op af insekter. Der er mange skadevoldere i
troperne og det kræver stor faglighed at få
økologi til at lykkes, og i nogle sæsoner er
der afgrøder, som ikke kan dyrkes med tilfredsstillende resultat.
Det mest iøjnefaldende var den enorme entusiasme, som landmændene viste. De havde arrangeret modeshow med grønsager og
masser af underholdning. Der var selvfølgelig også lange taler, som jeg ikke helt forstod. Men dejligt at se, hvordan landmænd
og lokalbefolkning kan mødes omkring lokal fødevareproduktion. Jeg vil ønske, at vi
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Ude at se økologiske grønsager i felten, Hoa Binh.
kunne genopdage denne sammenhængskraft
lokalt i Danmark. Da jeg var knægt, holdt
vi høstfest i laden med hele byen som gæster. Og vi festede natten lang efter en lang
og hård arbejdsperiode. Alle deltog, og der
fandtes en lokal accept og anerkendelse,
som vi i den grad mangler i dag.

spor i vores økonomi. Det er en trist udvikling, men Vietnam skal nok klare sig, også
uden dansk hjælp. Det er en befolkning, der
er tilbage på sporet. Hastigheden i fremskridtene er enorme, og tiden vil vise, hvor
langt man er i stand til at drive den positive udvikling.

Det var en stolt formand, der træt satte sig
ind i flyveren efter nok en tur i de smukke omgivelser. ADDA har gjort en forskel
og gør det fortsat. Vi kan sætte flueben ved
mange ting og forsøge at få flere ting udrettet.

I ADDA har vi arbejdet længe med uddannelse af landmænd og lokale fødevareprojekter. Det er faktisk langt hovedparten af
vores projekter, der udspringer i det lokale. Mange andre projekter har eksport som
mål, men der er en indbygget risiko for
marginalisering, såfremt det lokale ikke er
på plads.
Slutteligt besøgte jeg vores kontor i Hanoi,
hvor ADDA har fire meget dygtige medarbejdere. Vi er på udkig efter et mindre og
billigere kontor, da alle nedskæringerne i
dansk ulandsbistand sætter sine tydelige

Økologisk kål i Hoa Binh, hårdt ramt af skadedyr.
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ADDA i ny rolle som udviklingsaktør i Tanzania
Interview med projektkoordinator Erik Schiøtz Pedersen, Tanzania
Af Povl Nørgaard
Bestyrelsesmedlem i ADDA
Foto: ADDA- Tanzania

Uden for Eriks Schiøtz Pedersens
ADDA-kontor i Dodoma er bygningsarbejdere i gang med at omdanne den
tidligere provinsby til at blive landets
hovedstad. Den har været det af navn
siden 1974, men nu har den nye præsident John Pombe Magufuli for alvor sat
i gang i udflytning af regeringskontorerne fra den tidligere hovedstad Dar
Es Salaam – og det forandrer byen på
mange måder.
For Erik og hans 9 medarbejdere på kontoret er det ikke udvikling af hovedstaden,
men derimod udvikling for landets fattige
småbønder, de har fokus på. Med støtte fra
AMDT- fonden (www.amdt.co.tz) skal de i
løbet af de næste 3 år medvirke til at forøge
de fattige bønders muligheder for at koble
sig på markedet for landbrugsvarer. Projektet har specifikt fokus på at fremme økologisk dyrket solsikke til en attraktiv salgsafgrøde for 20.000 bønder i 6 landdistrikter
– 4 distrikter i regionen Dodoma i den centrale del af landet og 2 distrikter i regionen
Songwe i det sydvestlige del, tæt ved grænsen til Zambia.

Den opgave kan synes noget stor for en
medarbejderstab på 9 personer, og sådan
hænger det da heller ikke helt sammen. Den
udførende del af projektet er uddelegeret til
tre hovedaktører, som er eksisterende organisationer og entreprenører i de områder,
hvor bønderne bor. Erik og hans stabs rolle er at sætte rammerne og følge op på de
aftaler og mål, som de indgår med de tre
partnere. ADDA skal som NGO facilitere,
at der sker udvikling i et aftalt samarbejde
med de tre partnere. Det sker ved at sætte
retning for udvikling, aftale mål og honorere partnere og deres hjælpere for at udføre opgaven.

cider bevæger sig ikke gerne langt væk fra
hovedfærdselsårerne, da de ikke mener, der
er tilstrækkeligt kundegrundlag i yderområderne (dvs. der er tale om det, som økonomer refererer til som ”market failure”).

Projektets bønder

I disse yderområder mangler et organiseret
marked, hvor opkøbere kan møde bønderne og handle. Opkøberne kommer i stedet
til landsbyerne for at købe op. Men jo længere væk fra hovedfærdselsårerne bønderne bor, jo mere sporadisk er deres opkøb.
Det er derfor svært for småbønderne i yderområderne at planlægge salgsafgrøder, da
de ikke kan være sikre på at opkøbet overhovedet kommer i år, og om de vil blive tilbudt en rimelig pris.

Den typiske bonde i målgruppen har 1-3 ha,
hvor hun/han dyrker afgrøder som majs og
grøntsager primært til selvforsyning. Solsikke indgår også som afgrøde for at få olie til
madlavning og som salgsvare lokalt. Bønderne bor i yderområder fjernt fra hovedlandeveje. De store afstande betyder, at de har
haft vanskeligere adgang end bønderne nær
ved hovedstrøgene til at købe hjælpestoffer
til jordbruget, f.eks. god såsæd, kunstgødning og pesticider, samt til at opbygge varige og tillidsfulde relationer med opkøbere.
Udbydere af såsæd, kunstgødning og pesti-

Kvinder hygger i pausen med spil, Kongwe Distrikt, Dodoma.
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Mange af de udvalgte bønder har af den
grund ikke tidligere brugt kunstgødning og
pesticider på deres marker. Derfor bliver
omlægningen til økologisk landbrug noget
enklere, idet der blot skal dokumenteres et
fravær af kunstgødning og pesticider – det
man kalder for ”Organic by default”.

Fravær af organiserede handelsstationer

Fraværet af organiserede handelsstationer
medfører også mangel på noget så enkelt

Lead Farmer gennemgår registreringslisterne med småbønder,
Kongwe Distrikt, Dodoma.

Sund, men uplejet solsikkemark, Chamwino Distrikt, Dodoma.
som en vægt, som de kan bruge til at veje
afgrøden. Dette betyder, at man i stedet må
nøjes med at bruge spande og sække som
måleenheder. Og med et rummål i stedet for
et vægtmål, er der langt større usikkerhed
forbundet med handlen, og den usikkerhed
er ofte ikke i bondens favør.
Det er bønder med denne type udfordringer, som er målgruppen for projektet. Det
er tale om initiativer, som kan afbøde nogle af de ulemper de har, og forbedre deres
muligheder for at afsætte deres afgrøder på
et marked.

Projektets 5 hovedinitiativer:
Certificering af bønderne finder sted mhp.
at kunne levere økologisk solsikke til opkøberen Vantage Organic Foods til afsætning
på markeder i Europa og USA. Certificeringen forventes at kunne give en bonde en
samlet forøgelse i indtjeningen på 170 %.
Via træning af såkaldte Lead Farmers, som
hver har kontakt til 100 - 150 småbønder i
et lokalområde, kan en småbonde få et løft
til at forbedre dyrkningsteknikker (brug af
planlagte sædskifter, organisk gødning og
naturlige ekstrakter med pesticid effekt samt
bedre planlægning og risikospredning) til at
få højere udbytte af deres afgrøder.
Forbedrede muligheder for at kunne købe
såsæd af god kvalitet. Projektet skal medvirke til at udbygge eksisterende produk-

tions- og forhandlernetværk, så småbønder i yderområder får bedre mulighed for at
købe såsæd af OPV-sorter (Open Pollinated
Varieties), som har dokumenteret større
ydelse. Dette sker ved at projektet promoverer FAO-konceptet QDS (Quality Declared Seed), som går ud på at udvalgte bønder bliver lært op i produktion af udsæd af
forbedret kvalitet, som de kan sælge til deres kollegaer.
Bedre organisering af lokale handelsstationer, så bønderne kan møde mere troværdige opkøbere og lave handler på gennemskuelige præmisser. Den opgave har partneren
Vantage Organic Foods i samarbejde med
lokale oliemøller, som allerede er en del af
projektet.
Endelig skal projektet medvirke til at bønder får bedre muligheder for at oprette en
bankkonto – enten individuelt eller på gruppebasis, så pengeoverførsler kan gøres mere
problemfrie og med reduceret risiko. Udbredelse af betaling via M-pesa (Østafrikas egen forgænger til Mobilepay) vil være
en af indsatserne, men der er flere initiativer i denne projektpakke – hvor indholdet vil blive baseret på erfaringerne fra Danidas PASS projekt (Private Agricultural
Sector Support), som har opnået imponerende resultater i Tanzania. PASS Projektet har medvirket til at opbygge et system
for finansielle transaktioner, herunder sy-

per af fattige bønder. Med den mulighed
kan de fattige bønder få råd til at købe forbedret såsæd på et tidspunkt, hvor det vil gå
flere måneder, inden de kan forvente en indtjening.

ADDA som udviklingsaktør
Dette nye ADDA-projekt kobler sig til et
nyt udviklings-approach kaldet M4P (Making Markets Work For the Poor). Det kommer i sit projektdesign til at adskille sig fra
tidligere ADDA projekter med træning af
bønder via metoden Farmer Field School
(FFS) som hovedomdrejningspunkt. Med
dette projekt sætter ADDA sig i en helt ny
rolle som udviklingsaktør. Princippet er, at
ADDA ikke selv skal stå for de praktiske
aktiviteter i felten, men derimod facilitere
andre eksisterende aktører i markedet, der
allerede har visse relationer til målgruppen.
Med penge fra AMDT kan ADDA så finansiere aktiviteter, som disse partnere har brug
for mhp. at opbygge en bæredygtig forretning på kort sigt og medvirke til et stabilt
marked på længere sigt.
Den rolle er spændende, men ikke enkel –
og det er sikkert, at Erik får meget at holde styr på i den kommende tid. Vi vil senere
fortælle, hvordan det går i ADDAs Tanzania
projekt, herunder om økocertificeringsprocessen og de tre lokale samarbejdspartnere, som skal i spil. Held og lykke med projektopstarten!

stem til at kunne give lånegarantier til grup7

Succes med demokratiudvikling
Tekst og foto af Yun Sinang
Projektleder, CISOM Cambodia

Selvhjælpsgrupper (SHG) er en af
CISOM- projektets grundpiller, hvorigennem demokrati kan udvikles. SHG
består af bønder, især kvinder, som
dyrker jorden. SHG’erne opfordres til
at blive dygtige fortalere på vegne af
individuelle gruppemedlemmer, og den
indsats styrker de konkrete og langsigtede virkninger af disse grupper.
Oddar Meanchey-provinsen en ret ny provins i Cambodia. Den blev oprettet i 1999
som følge af premierministerens win-win
politik, hvor de sidste Khmer Rouge medemmer blev integreret i regeringen, og årtiers konflikter blev afsluttet.
Derfor har nogle beboere i Rom Chek West
landsbyen stadig en ung demokratiforståelse. De har ingen eller kun mindre uddannelse og er meget påvirkelige af politiske partier. Dette kan skabe problemer for
SHG- lederne.
ADDA / READA formidler imidlertid sin
klare besked om, at CISOM-projektet arbejder for at øge bøndernes levestandard.
Projektet har til formål at styrke landdistrikterne, så de opnår en avanceret socioøkonomisk autonomi ved at bibringe den nødvendige viden og færdigheder, som giver
adgang til tjenester, der kan fremme bæredygtige levebrødsaktiviteter (lige fra landbrug til små og mellemstore virksomheder).
Det øger også bevidstheden om sociale- og
sundhedsspørgsmål.

Et problem i selvhjælpsgruppen i
Rom Chek West
SHG´en i Rom Chek West landsbyen i Oddar Meanchey består af 25 medlemmer, heraf 12 kvindelige. Det bemærkes, at denne
SHG kører korrekt, og flertallet af medlemmerne er tilfredse med gruppens drift.
I en nylig kontrovers har to SHG-medlemmer, som er fan af landsbychefen, der
også er kendt som ekstremisten, beskyldt
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SHG´en for uigennemsigtighed og ulovlig adfærd. Få dage senere anmeldte de to
SHG-medlemmer SHG-lederen til kommunechefen, hvor de beskyldte ham for uigennemsigtighed og upålidelighed. SHG-lederen blev inviteret til forhør få dage senere.

Intervention fra ADDA / READA
og en NGO- partner
En NGO- partner (KAB), projektkoordinatoren (ADDA) og den juridiske rådgiver
(READA), kunne stå bag og støtte SHG-lederen ved at anbefale ham at medbringe alle
bilag, såsom bogføring, bankbog, referater,
låneaftaler og intern forretningsorden, anerkendt af kommunechefen, osv. til mødet.
Derudover blev SHG- lederen anbefalet at
sige hele sandheden om SHG´ens funktion.

Undersøgelsesprocesserne:
6 kommuner, herunder kommunechefen, holdt et møde og bad Mr. Chhun Mao,
SHG-lederen, om at rapportere SHG’ens
anliggender.
Efter undersøgelsen kunne kommunalrådet forstå, at en SHG er en vigtig organisation til at hjælpe folk i samfundet, især
med fattigdomsbekæmpelse. De opfordrede SHG´en til at fortsætte med det gode arbejde.
Derudover lagde rådet skylden på både de
to sagsøgere (2 SHG-medlemmer) og landsbychefen for at bringe en sådan urigtighed
til kommunen, og de udtrykte deres utilfredshed med landsbychefen. De planlagde at møde landsbybeboerne til en yderligere undersøgelse for at sikre
at SHG´en er 100% gennemsigtig.

til at fortsætte deres arbejde og gøre deres
bedste for at øge bøndernes levestandard.
Blot to uger senere indkaldte kommunechefen til valg for at finde en ny landsbychef.
Resultatet blev, at den tidligere landsbychef
tabte valget, og den stedfortrædende landsbychef vandt. I øjeblikket er landsbyboerne og SHG-lederne tilfredse med den nye
landsbychef.

Konklusion - Fortalervirksomhed
er afgørende for demokratisk
udvikling
Fortalervirksomhed gennem SHG er meget
vigtig, den spiller en afgørende rolle for at
mennesker kan blive hørt hos beslutningstagerne. Sagen afspejler klart hvem ´den
gode politimand´ og hvem den ´dårlige politimand´ er.
Fortalervirksomhed hjælper kommunalrådene med at afdække, hvordan ledelse i
SHG´en fungerer. Det giver grundlag for at
sætte ind med effektive indgreb til bedre
struktur og ledelse, hvis det er nødvendigt.
Endvidere er gennemsigtighed og ansvarlighed de vigtigste elementer, som kan berige
SHG´er med bæredygtighed, så de kan vedblive at være fortalerværktøj for de fattige i
fremtiden.
Sidst men ikke mindst, ved at tilbyde folk
uddannelse i fortalervirksomhedstaktik, bliver det muligt for dem at rejse deres spørgsmål og bekymringer hos myndighederne.
Som svar vil de opnå bedre løsninger til tilfredshed for både landsbyboere og myndigheder.

Væsentlige ændringer efter
undersøgelsen:
Der er hverken en officiel rapport eller et officielt
brev om lukningen af sagen, men kommunalrådene
opfordrede SHG- lederne

SHG lederen, Mr. Chun Mao, præsenterer
forretningsplanen for sine medlemmer.

Fra fattig bondekvinde til medlem af
kommunalrådet
Tekst og foto af Yun Sinang
Projektleder i CISOM, ADDA Cambodia

Mrs. Hay Neam er en 37 årig kvinde,
almindelig bonde, fra Kirivoan landsbyen i Oddar Meanchey provinsen. Hun
voksede op i en fattig familie, og derfor
har hun ikke gået så meget i skole. Hun
blev som 19 årig gift i et arrangeret
ægteskab. Nu har hun to døtre på 17 og
19 år. Hendes levestandard er ikke høj,
da familien blot ernærer sig ved et lille
landbrug med opdræt af husdyr. Hun
og hendes familie har oplevet mange
udfordringer med udgifter til daglig
forsørgelse og skolegang til børnene.
Heldigvis for Mrs. Hay Neam gik ADDA
i samarbejde med NGO-partnere, READA
og RCEDO, om et projekt i det målområde
hvor hun bor, med titlen: Empowerment of
Civil Society i Oddar Meanchey (CISOM I,
2013). For at sprede kendskabet til projektet i lokalsamfundet skulle man bruge syv
´Community Professionals´(CP). Mrs. Hay
Neam blev en af dem.
Mrs. Hay Neam har i løbet af sin tid som
CP for CISOM gennemgået en længere uddannelse i landbrugsteknik, SHG
(selvhjælpsgruppe)-ledelse, regnskabsføring, grundlæggende retspraksis, menneskerettigheder og fortalervirksomhed. Hun
har løst opgaven med at overføre sin viden
til andre bønder, medlemmer af selvhjælpsgrupper og landsbybeboere, og vist, hvordan teorierne virker i daglig praksis.

Mrs. Hay Nean modtager en anerkendelse i kommunen.
Hun har brugt fortalervirksomhed til at påvirke beslutningstagere til fordel for beboere i lokalsamfundet. F. eks. har hun hjulpet til med at løse tvister om jord og vold
i hjemmet. Mrs. Hay Neam har arbejdet
hårdt, og hun har et godt ry, som spredes ud
til offentligheden gennem CISOM- projektet. Da hun stillede op til kommunalvalget
i juli 2017, fik hun mange stemmer og blev
valgt ind i kommunalrådet. Her kan hun øve
indflydelse og ad den vej hjælpe folk i lokalsamfundet til højere levestandard.
Mrs. Hay Nean har udviklet sig fra at være
husmor og almindelig bonde til at være en
dygtig CP, som nu også arbejder på kommunalt plan. Hendes succes skyldes, at hun
fik mulighed for at slutte sig til CISOM,

Møde i selvhjælpsgruppen, Kirivoan landsbyen i Oddar Meanchey.

hvor hun har kunnet bruge sine kompetencer fra projektet til gavn for andre i det fattige lokalsamfund.
Hun siger: „Jeg vil gerne som medlem af
kommunalrådet udtrykke min tilfredshed
med CISOM-projektet og udtrykke min taknemmelighed over for projektgruppen for at
øge mine kompetencer, så jeg i dag oplever
en sådan succes. CISOM-projektet hjælper
ikke kun med at løfte min familie økonomisk, men det hjælper også med at opgradere min sociale status til at arbejde med regeringen, hvor jeg kan få yderligere mulighed
for at hjælpe flere mennesker på bredere
vis. Sidst men ikke mindst lover jeg at hjælpe flere sårbare kvinder og opfordre dem til
at blive ledere, ligesom jeg er det i dag“.

Kommunalrådet, som Mrs. Hay Nean er medlem af.
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En stærk kvindes kamp mod fattigdom
Tekst og foto af Pich Sophin
Projektkoordinator, ADDA Cambodia

Mrs. Sem Luot er en kvinde på 45 år
fra Cheasmon landsbyen i Siem Reap
området. Hun har 5 børn og to børnebørn. Førhen en almindelig husmor med
en mand, Suon Sokrann, som arbejdede
på et metallager. I 2006 besluttede hun
at sælge sit lille areal med landbrugsjord, der alligevel ikke kunne producere
ris nok til familiens forbrug, og i stedet
købe en lille rismølle til erhvervsmæssige formål. Med møllen kunne hun
tjene penge ved at male rå ris for landsbyboerne, og kliddet fik hun til sine
svin. Hun havde problemer med svineproduktionen, fordi hun ikke kendte nok
til faget. Hun måtte ofte sælge grisene
med ingen eller meget lille fortjeneste,
og de var fejlernærede og for små.

Heldigvis startede ADDA markskole (Farmer Field School) om dyrkning af planteafgrøder og småskala dyrehold i det område, hvor fru Sem Lout boede, samtidig med
at hun blev præsenteret for fordelene ved at
være medlem af en selvhjælpsgruppe (SelfHelp Group, SHG).
Mrs. Sem Luot, samt andre landsbyboere
deltog i træningen. Der var meget hun gerne
ville lære, og hun meldte sig som frivillig
modelbonde for griseopdræt, og hun blev
især dygtig til at håndtere drægtige grise og
passe smågrise. Hun lykkedes med sit arbejde, også uden støtte fra manden, og hun
kunne dele ud af de gode erfaringer både i
sin landsby og i nabolandsbyerne. Hun kunne fortælle om, hvordan man passer dyr,
vaccinerer, fodrer, ud fra det hun havde lært
af projektmedarbejderne.

Mrs. Sem Lout tjekker AC- medlemmernes lån.
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Mrs. Sem Lout danner en
selvhjælpsgruppe og får succes
Efter afslutningen af markskolen, ville Sem
Luot gerne danne en selvhjælpsgruppe, og
til trods for at manden stadig hverken opmuntrede eller støttede hende, opgav hun
ikke og dannede en SHG med navnet “Women of Prosperity” („Kvinder med velstand“).
Hun deltog aktivt i selvhjælpsgruppen, og
hun blev beundret af medlemmerne og af
landsbyen for sin indsats, så i 2009 blev
hun valgt til leder.
I sin rolle som SHG-leder har Sem Lout deltaget i ADDAs kurser om bogføring, ledelse, køn, opsparing og låntagning, planlægning, konfliktløsning osv. Hun forsøgte
stadig at forklare sin mand betydningen af
at være en medlem af SHG ved at illustrere,
at denne opgave ikke koster penge, men at
det tværtimod sætter dem i stand til at låne
penge til at udvide svineproduktionen. Han
havde svært ved at acceptere SHG´en, men
ved gentagne forklaringer og med succesful-

Mrs. Sem Louts gamle hus, og det nye hun
nu har fået råd til at bygge.

Der er nu 50 krokodiller i krokodillefarmen.
de resultater i svineproduktionen, begyndte hendes mand med tiden at værdsætte sin
kones indsats. „Jeg støtter min kone i at låne
pengene fra SHG til svineopdræt, og vi skal
hjælpe hinanden med at skabe en succesfuld
svineproduktion“, siger Suon Sokrann.
Hun modtog også anerkendelse for sit arbejde fra landsbychefen og kommunechefen.
I 2010 var hun medarrangør af „Population
Identification Census“ sammen med andre
aktive beboere i landsbyen. I løbet af den
tid drøftede landsbychefen med kommunalchefen at ansætte hende til vicechef i Chea
Smon landsbyen, men hun var tilbageholdende med at acceptere tilbuddet.

Mrs. Sem Lout bliver leder af et
landbrugskooperativ
2012 var året, hvor ADDA introducerede
ideen om landbrugskooperativer (Agricultural Cooperative, AC) i samarbejde med
„Department of Agriculture, Forestry and
Fisheries“.
Sem Lout blev valgt som leder af den lokale AC- komité. Hun arbejdede tæt sammen med en anden AC-komité for at få flere medlemmer, opskalere forretninger samt
etablere kontakt med mikro-finansieringsinstitutioner og organisationer for at kunne
maksimere overskuddet til medlemmerne.
Et sådant jobansvar gjorde det muligt for
hende at forhandle med andre forretningsfolk med henblik på at købe og sælge produkter for at tjene penge til AC´en. Hendes
AC opnåede anerkendelse og blev efter nogen tid kaldt en af de bedste AC´er i provinsen. Hun har stadig støtte fra medlemmerne,
og hun blev bedt om at fortsætte med at være
leder af AC´en, hvilket hun også er i dag.

Mrs. Sem Lout vælges til
landsbychef
I 2014 blev hun opfordret til at blive landsbychef, og hun besluttede at acceptere stillingen på grund af de fordele, hun havde
opnået i fællesskabsarbejdet. Som landsbychef har hun arbejdet hårdt og effektivt med
at løse problemer med vold i hjemmet og
vold i samfundet generelt. Den offentlige
sikkerhed fik hun fremmet via opsætning af
´Kør langsomt´- skilte i landsbyen, og hun
rapporterede til kommunechefen om det
støv, som jordtransportfirmaet forårsagede, hvilket ramte folks sundhed. Derudover
kontaktede hun andre udviklingsorganisationer, der arbejder i landsbyen for at hjælpe
folk, og resultatet blev 15 brønde, 5 symaskiner og 4 toiletter som støtte til de fattige
i landsbyen.
Hun blev i 2017 foreslået af kommunalrådet som kandidat til kommunalvalget, men
hun afslog, fordi hun i forvejen havde mange opgaver.
Selvom Sem Lout har mange jobs, varetager hun stadig sin rolle som en god kone og
god mor i familien. Hun står tidligt op om
morgenen og tager på det lokale marked for
at sælge ris, fiskepasta (prokok) og grøntsager. Hjemme har hun en voksende produktion af grøntsager til forbrug og salg.

Mrs. Sem Lout leder AC- komité møde.

Derudover har hun og hendes mand udvidet svineproduktionen, så de nu har 4 søer,
30 grise til svinekød, 50 krokodiller, 8 køer,
samt kyllinger og ænder. De tjener nu op til
4000 USD årligt ved dette dyrehold.
Mrs. Sem Lout siger, at hun dengang tog
beslutningen om at blive medlem af AC´en
uden tøven, netop for at opnå de resultater som ses i dag. Hun vil benytte lejligheden til at udtrykke sin tak for opmuntring
og støtte fra familier, landsbyboere, det omgivende samfund og organisationer, som altid hjælper med vejledning og træning, hvilket har styrket hende og sat hende i stand til
at eliminere fattigdom og hjælpe lokalsamfundet til succesfyldt fremgang.

Kyllingerne passes.

Grisene fodres.
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Generalforsamling 2018
ADDAs årlige generalforsamling finder sted

Tirsda g de n 2 2. maj 20 18 kl . 19 : 30

på Kalø Økologiske Landbrugsskole, Skovrider vej 1, 8410 Rønde
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af ordstyrer og referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Fremlæggelse af indeværende års budget
Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer
Fastlæggelse af medlemsbidrag for følgende kalenderår
Valg til bestyrelsen
• På valg er Bodil E. Pallesen, Helge Brunse og Mikael Jonsson
• Valg af suppleanter
8. Godkendelse af statsautoriseret revisor, der indstilles af bestyrelsen til godkendelse
9. Eventuelt

Emner og forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen
senest den 16. maj på e-mail til adda@adda.dk.
Forslag med begrundelse kan læses på foreningens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.
Referat af generalforsamlingen offentliggøres på www.adda.dk

Med venlig hilsen
ADDAs bestyrelse

Bliv medlem af ADDA NU!
Som medlem bidrager du til, at fattige
bønder i Asien og Afrika forbedrer
deres livsvilkår gennem ADDAs projekter under ADDA´s motto: „Hjælp
til Selvhjælp“. Du får tilsendt to udgaver årligt af ADDAs medlemsblad.

Desuden kan du følge med i vores
mange projekter ved at tilmelde dig
ADDAs nyhedsmail og følge med på
vores hjemmeside og på Facebook.
Tilmeld dig via www.adda.dk, nederst
på siden eller ring 24 47 13 07.

Flyttet?

Husk at betale!

Hvis du flytter, får ny e-mail eller telefonnummer, så husk at give os besked
enten via mail, adda@adda.dk eller
tlf. 24 47 13 07.

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

Har du/I husket at betale medlemskontingent for 2018? Har du ved en forglemmelse ikke betalt dit medlemsbidrag, eller er du i tvivl, så kontakt venligst
sekretariatet på adda@adda.dk eller på tlf. 24 47 13 07. Reg. nr. 9324, konto nr.
3245623703.

