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Oddar Meanchey provinsen, der grænser ind til Thailand, var Khmer Rouge regimets 

sidste højborg i Cambodia. Provinsen blev en del af landet i 1999, som et led i 

premierministerens ”win-win” politik for at afslutte årtiers konflikter. Store områder var 

blevet ryddet for skov og træet solgt for at skaffe valuta. Omfattende arealer var minerede, 

og provinsen var både udsultet og tyndt befolket. Fattigdom og sult præger fortsat 

befolkningen, selvom forholdene er forbedrede. Indbyggertallet i provinsen er stigende, 

fordi sikkerheden er forbedret, og der er adgang til jord, hvilket tiltrækker jordløse og 

fattige bønder fra andre områder af landet. 

ADDA og fire partnere har siden 2013 gennemført en række aktiviteter for at forbedre 

levevilkårene blandt de allerfattigste i befolkningen – herunder især kvinder 

(Empowerment of Civil Society in Oddar Meachey - CISOM fase I og II) i 5 distrikter. Men 

virker det så? Forbedres levevilkårene for målgruppen?  

De spørgsmål vil vi alle - inklusive donorer – gerne vil have svar på. For at belyse disse 

spørgsmål bruger vi systematisk intern og ekstern evaluering af projekterne. 

Et af hovedresultaterne fra en netop afsluttet ekstern evaluering er skitseret i tabellen 

nedenfor med kommentaren: ”Projektet har i væsentlig udstrækning bidraget til at 

reducere fattigdom blandt projektets målgruppe. Antallet af de allerfattigste (ID poor 1 og 

2) er reduceret fra 87 % til 27 %”. 

Klassificering af familiernes 
indkomststatus (%) 

2013 2015 2018 

Udgangspunktet 
for CISOM I 

Afslutning 
CISOM I 

10 måneder før 
afslutning af 

CISOM II 

De allerfattigste - ID poor 1* 41 21 9 

De næstfattigste - ID poor 2 46 21 18 

Familier uden klassificering - No 
ID 

13 58 23 

Medium 0 0 50 

*ID Poor 1 er den laveste klassificering af de fattige kategorier, som omfatter husholdninger 
uden jord eller mindre end 0,5 hektar pr. familie. Familien ejer ingen andre aktiver, har lav 
uddannelse og lever i vid udstrækning hver dag i en hånd-til-mund eksistens. Der er tale om 
en offentlig klassificering/registrering af de allerfattigste – hvilket giver disse familier adgang til 
eksempelvis gratis medicin, hospitalsbehandling, samt projektstøtte eks. gratis vandfiltre. Kun 
de to laveste kategorier ID poor 1 og ID poor II får en betegnelse.   
"Medium" betyder at familien er blevet bedømt og ligger over fattigdomsgrænsen.  
"Familier uden klassificering - No ID" er familier, der ikke er blevet bedømt (eksempelvis 
tilflyttere eller fraflyttede på evalueringstidspunktet/migranter). Denne kategori kan rumme 
såvel ID poor 1 eller 2 samt, samt medium og ”rige”. (Klassificeringen er defineret og den 
foretages af det Cambodianske Ministerium for Planlægning).  
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Vi er naturligvis glade for den markante reduktion i antallet af fattige gennem 

projektforløbet, men vi er også ydmyge, fordi resultaterne i realiteten skabes ved de fattige 

bønders egen drift og deres stræben efter fremgang - en fremgang i ramme- og levevilkår, 

som projektpartnerne ganske vist søger at katalysere.  

Der er fortsat et stykke vej, før fattigdom er udryddet og vi får forhåbentlig mulighed for at 

fortsætte indsatsen med et opfølgende projekt, som vil bidrage til at reducere 

fattigdommen yderligere blandt en endnu større målgruppe. Desværre er Cambodia fortsat 

skrøbelig i demokratisk henseende, og der er ikke stabile rammer eller udviklingsforhold, 

som vi kender fra Danmark. 

 

  
  
 


