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ADDAs igangværende projekter

Projekttitel Projektperiode Land Budget, ca. i DKK, og 
finansieringskilde

EASY
Empowering Agricultural Cooperati-
ves and Civil Society Development in 
Siem Reap 06.2017 – 05.2020 Cambodia

3.500.000 kr.
CISU

AMDT.Linking small-scale farmers 
to the international market for organic 
sunflower 01.2018-12.2020 Tanzania

11.375.000 kr.
AMDT

VOF Strengthening the Voice and Ca-
pacity of Vulnerable Ethnic Minority 
Farmers in Climate Resilience in Nort-
hwest Vietnam 01.2019 – 12.2021 Vietnam

4.000.000 kr.
CISU

ACSO: Empowering Agricultural Co-
operatives and Civil Society in Oddar 
Meanshey 03.2019 – 07.2020 Cambodia 2.000.000 kr.

CISU

ADDA arbejder løbende hvert år med at søge midler til ny pro-
jekter – især hos Danida, danske CISU, EU og andre offentlige 
donorer. Endvidere har vi øget indsatsen for at få private fonde 
som donorer til at støtte ADDA’s projekter.

Nedenstående oversigt viser igangværende projekter, samt finan-
sieringskilde. I de fleste projekter inkluderer budgettet ca. 5-10 % 
egenfinansiering, der dækkes af ADDA selv og partnere i SYD.

I 2019 afslutter vi CISOM II pr. 1. marts 2019 efter tre års pro-
jektperiode. Og vi afslutter VN-organic i Vietnam til fremme af 
økologisk landbrug i juli 2019. Det har varet siden april 2016.

Vi har fået bevilget penge af CISU til to nye projekter med op-
start i 2019. VOF – et øko-projekt i Vietnam og et nyt projekt 
kaldet ACSO i Cambodia, som er en fortsættelse af arbejdet i Od-
dar Meanshey provinsen, med opbygning og kapacitetsopbyg-
ning af andelsforeninger, dvs. egentligt et CISOM III projekt.
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Forsidefoto: Empoweret cambodianske landbokvinder, som har fået markant bedre 
levevilkår og er styrket mentalt. Foto: Bodil E Pallesen.

Flyttet?
Hvis du flytter, får ny e-mail eller telefonnummer, så 
husk at give os besked via mail: adda@adda.dk.

Husk at betale! 
Har du/I husket at betale medlemskontingent for 2019? 
Har du ved en forglemmelse ikke betalt dit medlemsbi-
drag, eller er du i tvivl, så kontakt venligst sekretariatet 
på adda@adda.dk. Reg. nr. 9324, konto nr. 3245623703 
eller mobilepay nr. 70636 – husk at angive navn

Bliv medlem af ADDA NU!
Årligt medlemskontingent:
Alm. ........................................ 100 kr.
Familie .................................... 150 kr.
Firma ....................................... 500 kr.
Stud. og pens. ............................ 50 kr.
Tilmeld dig via www.adda.dk
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L e d e r
Af Søren Thorndal Jørgensen, 
formand for ADDA

I maj kan ADDA fejre sit 25-års jubilæum 
og det er en kæmpe bedrift i sig selv at en 
lille NGO når så langt. Men det er endnu 
mere imponerende, når vi dykker ned i de 
mange robuste forbedringer, som vores ak-
tiviteter har bidraget med i udviklingslan-
de i SYD. 
I dette blad vil vi give et overblik over flere 
af de store aftryk, vi har sat med vores ind-
sats – vel vidende at der kun er plads til en 
del af fortællingen om ADDA og samarbej-
det med vores vigtige partnere i SYD. 
Overordnet set kan vi her i bakspejlet kon-
statere, at de resultater, som giver blivende 
effekt – de kommer af det lange seje træk. 
Denne enkle pointe giver faktisk god me-
ning, da fattige mennesker oftest selv er i 
stand til selv at klare „her- og nu“ proble-
mer, men når vi taler om at løse opgaver, 
som det tager 10 år at nå i mål med, så kræ-
ver det en „rolig hånd“ og et køligt over-
blik. Vi kan være stolte af, at ADDA har ev-
net at levere begge dele.
Starten på ADDA var som hos mange an-
dre NGO-er præget af pionerånd og ildsjæ-

le, der kæmpede med store udfordringer 
om at blive anerkendt og respekteret hos di-
verse donorer. Men langsomt og sikkert fik 
ADDA opbygget et bagtæppe af succesful-
de projekter og tilhørende synlige resulta-
ter, som aftvang sig respekt og opbakning 
til yderligere aktiviteter. Undervejs har de 
sværeste prøvelser mange gange været in-
terne uenigheder mellem personer i den re-
lativt smalle kreds af ADDA folk. Men med 
åbenhed og systematik i beslutningsproces-
ser, så har vi kunnet finde vejen frem i et 
samlet fælles spor. 
Efter opstartsårene kom en lang periode 
med stabilitet i projekterne i Vietnam og 
Cambodia og vi kastede os over nye projek-
ter i Tanzania i Afrika. Her blev vores orga-
nisations kompetencer prøvet af til grænsen 
af dens kapacitet, men vi overkom også de 
udfordringer. 
I den senere år har vi været gennem en læn-
gere vanskelig periode med finansiering af 
diverse aktiviteter, foranlediget af at politi-
kerne i Danmark ikke prioriteret ulands-ar-
bejde særlig højt. ADDA’s fleksible orga-

nisationsstruktur har vist sig at være helt 
smart, da vi er mange frivillige, som kan og 
vil forsætte arbejdet – også når det er svært. 
Vi bruger vores 25-års jubilæum som anled-
ning til at sætte fokus på ADDA’ andel af 
Danmarks udviklingsbistand til befolknin-
gen i Syd, samt vores bidrag til realiserin-
gen af FN 17 verdensmål. For med 25 år på 
bagen, så kan vi i verdensmålenes optik teg-
ne et billede af, hvad der kan skabes af ud-
vikling med en langsigtet indsats for øje.
Og med det bidrag til oplysning til danske-
re om udviklingsbistanden, så håber jeg, at 
politikere vil se mere positivt på ulands-ar-
bejde som en løsning på de globale udfor-
dringer, som for eksempel fattigdom og kli-
madagsordenen. 
Vi kan bekræfte, at den type udviklingsar-
bejde fordrer et langt sejt træk og kræver 
stor tålmodighed. Og når det så lykkes, så 
ser vi at mange mennesker får et langt bed-
re liv. 
Og vi har vist vejen, så andre kan gøre no-
get lignende.

Det lange seje træk
 Formand Søren T Jørgensen ses sammen med nøglepersoner i VNFU – en hovedsamarbejdspartner for ADDA i Vietnam gennem 20 år
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ADDA ‘s første projekt i Cambodia

Helge Brunse, ADDA bestyrelsen, agronom, 
landekoordinator Cambodia 2004 – 2010.

Kapacitetsudvikling på landbrugstekni-
kerskolenPrek Leap National College of 
Agriculture (PNCA), Cambodia – ADDA’s 
første udviklingsprojekt.

ADDA’s første projekt var båret frem af 
ADDA pionererne Niels Dumas Johansen 
og Bodil Engberg Pallesen via den cambo-
dianske arkitekt Outey Mea og NGO’en Be-
cha (Bureau d ’Etude de la construction et 
de l ’Habitat). Outey Mey var krigsflygt-
ning som følge af de røde khme’ers blodige 
regime i 1970’erne, hvor 2 milioner menne-
sker døde.

De tre besøgte i 1994 den skrantende land-
brugsskole PNCA nord for hovedstaden 
Phnom Penh. De så en ikke særligt vel-
fungerende landbrugsskole (egentlig land-
brugsteknikerskole), til trods for, at mange 
hjælpeorganisationer allerede på det tids-
punkt havde bidraget på forskellig måde til 
skolens udvikling. Kineserne (China Agri-
on) havde bygget nye store flotte bygnin-
ger indeholdende klasselokaler og studie-
boliger i 1997 og 1998. Værdifuld bistand 
var også kommet fra Asian Development 
Bank, World Bank, Japan Aid, samt mange 
andre organisationer i årene efter genåbnin-
gen af skolen i midten af 1980’erne. Skolen 

var oprindeligt etableret i 1948, men havde 
været lukket under Khmer Rouge styret fra 
1975-79, hvorden den blev brugt som mili-
tær forlægning og fængsel. 

Så skolen havde fået massiv støtte frem til 
1994, men det var alligevel ADDA’s kapa-
citetsopbygningsprojekt fra 1996 til 2004, 
der reelt kom til at batte noget med at op-
bygge skolens undervisningsfaciliteter, træ-
ning af lærere, samt udarbejdelse af tids-
varende undervisningsmaterialer. Pengene 
bevilgede DANIDA.

Historie og udvikling
Skolen ligger 5 kilometer nordøst for 
Phnom Penh på hovedvej 6A mod Kom-
pong Cham. Den har en fantastisk beliggen-
hed ved bredden af den kæmpestore Me-
kong flod. Skolen har status som en særskilt 
institution under Landbrugsministeriet. 

Skolen blev i 1948 etableret under det fran-
ske kolonistyre som en Red Corn Genetic 
Research Station og blev i 1951 til en land-
brugsteknikerskole, som indtil 1975 udbød 

en to-årig certifikat-uddannelse og en tre-
årig diplomauddannelse. De studerende ar-
bejdede efter endt uddannelse som „Agri-
cultural Agents“ og „Controllers“ indenfor 
landbrug og tilsvarende erhverv. Skolen 
havde den gang ca 50 lærere. 

Skolens situation da projektet 
startede
Det var en nedslidt skole med utidssvaren-
de undervisning, der foregik på skolen ef-
ter genåbning i midten af firsene. Undervis-
ningen foregik mest i form af forelæsninger, 
hvor læreren eller tolken læste teksten højt 
og eleverne tog noter. Praktisk undervisning 
og øvelser var næsten ukendt. Af lærerne, 
der mest var eksterne, var de fleste deltids-
ansatte og der var et stort behov for efter-
uddannelse. Undervisningsmaterialet var 
skrevet på andre sprog og af dårlig teknisk 
kvalitet, det var „outdated“. Skolens admi-
nistrationen var svag ligesom den financiel-
le styring. 

Kort sagt havde skolen et stort behov for 
at blive transformeret på næsten alle områ-
der. Inden ADDA startede var denne proces 
dog allerede sat i gang af andre organisati-
oner, herunder ikke mindst Gatton College 
fra Australien, som ydede bistand til udar-
bejdelsen af undervisningsmaterialer for 
Diploma ll uddannelsen. Der var endvide-
re udarbejdet en udviklingsplan for skolen 
for 1995-1999, som byggede på de 6 identi-
ficerede problemfelter. Problemerne var in-
denfor lovgivning og struktur, akademiske 
programmer, adgang og dimission, sprog, 
resourcer og institutional management. De 
dannede grundlag for ADDA’s projektan-
søgning til Danida. 

AddA indledte projektet i 1996
ADDAs projekt forløb i to faser af hver ca 
4 års varighed. Den første startede 1. sep-
tember 1996, og med forlængelser afslutte-
des det pr. 31. dec. 1999. Der blev dog be-
vilget en bridgingperiode med opstart 1. 

 De nye bygninger blev 
opført af kinesiske China 
Agrion i 1997-98
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januar 2000 indtil 1. juli 2000 og derefter 
opstart af fase 2, som så fortsatte indtil slut-
ningen af 2004. Den samlede projektbistand 
var på godt 13 mio. kr.

I løbet af årene blev der foretaget en gen-
nemgribende reform af curriculum for den 1 
årige Diploma I og for den 3 årige Diploma 
II uddannelse, så de blev tilpasset Cambo-
dias nye markedsøkonomi og blev praktisk 
orienteret. Den ny Diploma II uddannelse er 
3-årig og består af en 2-årigt generel land-
brugsdel og en 1-årig specialisering inden-
for et af følgende fagområder: agrobusiness, 
planteavl, husdyrbrug landbrugsrådgivning, 
fiskeri, skovbrug og gartneri. I det nye cur-
riculum blev der til forskel fra tidligere lagt 
stor vægt på udviklingen af elevernes prak-
tiske færdigheder. 

Curriculumudviklingen indenfor fagområ-
derne agrobusiness, landbrugsrådgivning, 
fiskeri, skovbrug, havebrug og gartneri for 
Diploma Level II-uddannelserne blev stort 
set gennemført i løbet af projektet 4 år. 

Kerneområder i projektet var efteruddan-
nelse af lærerene, herunder engelsktræning, 
samt opbygning af et informationscenter/bi-
liotek og et kursuscenter. I den sidste fase 
blev der ydet en stor indsats med opgra-
dering af forsknings- og laboratoriefacili-
teterne i samarbejde med Landbrugsuni-
versitetet. Projektet ydede også rådgivning 
indenfor ledelsesudvikling herunder udvik-
ling af et brugbart regnskabssystem. 

Første projekt førte til store re-
sultater
Konkluderende må det siges, at ADDA’s 

første projekt var en succes. Det førte til en 
transformering/opgradering af skolen til at 
blive et „Agricultural College“ med delvist 
selvstyre, samt nye uddannelser og specia-
ler, mere end en 4-dobling af elevtallet og 
frem for alt en massiv styrkelse af lærernes 
kompetencer og skolens ledelse og admi-
nistration. Samlet set nåede vi følgende re-
sultater:

Vi kunne i godt have ønsket os, at bevillin-
gerne var blevet forlænget et par år mere ef-
ter 2004. Men Danidas vurdering efter et 

besøg på det tidspunkt var, at skolen var 
i god gænge og at PNCA kunne fortsæt-
te selv uden yderligere bistand. Så projek-
tet blev lukket ned og alle værdier overdra-
get til skolen. 

AddA har fortsat sine relationer 
til skolen
Siden 2004 har ADDA fortsat sine gode 
kontakter til skolen, både ved at studeren-
de fra PNCA har skrevet specialer om em-
ner, som der handlede om ADDA’s andre 
projekter i Cambodia. Men ikke mindst for-
di Pich Sophin – lektor ved skolen fiskeri-
dempartement, har været deltids koordina-
tor på de 3 projekter, som ADDA siden har 
haft i Siem Reap og Oddar Meanchay pro-
vinserne. 

 PNCA arrangerer mange skræddersyede 
kurser. Her et hold munke, der skal lære at 
dyrke grøntsager

 Afslutningsceremonien for ADDA på 
PNCA i 2004 blev meget minderig med 
bl.a. departementschefen fra Land-
brugsministeriet, som klipper båndet 
og afslører en flot sten (i forgrunden) til 
minde om projektet. Repræsentanter fra 
den danske ambassade deltog også

 Skolens lærere i 2004 foran den gamle fløj 
på skolen

 Skolens lærere i 2004 foran den gamle fløj 
på skolen

Om Helge Brunse
Beskæftiget med udviklingsbistand i 
Asien siden 1989, bl.a. som chefkon-
sulent for Danida projekter i Thailand 
og Indien, samt koordinator på AD-
DA’s PNCA projekt fra 2002 til slut-
ningen af 2004. Fra 2005-2010 ko-
ordinater på IWEP-projekt. Fra 2012 
chefkonsulent på forskellige projek-
ter i Myanmar og Cambodia.

• Styrkelse af skolens organisati-
onsstruktur, administration og 
ledelseskapacitet på alle niveau-
er forøget.

• Etablering af et kursuscenter, 
der gennemfører efteruddannel-
seskurser for folk, der var ansat-
te i Landbrugsministeriet, og an-
dre almindelige ansøgere.

• Etablering af en metodologisk 
og faglig efteruddannelse af PN-
CA’s lærere indenfor planteavl, 
husdyrbrug, agro business og 
landbrugsrådgivning.

• Udvikling af undervisningsma-
teriale indenfor planteavl, hus-
dyrbrug, agro business og land-
brugsrådgivning gennemført.
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Af Bodil E. Pallesen, cofounder af ADDA, 
medlem af bestyrelsen siden starten, lande-
leder for Cambodia siden 1996.

ADDA har sat sit fingeraftryk i kraft 
af udviklingsprojekter med fokus 
på bæredygtighed, „empowerment“, 
ligestilling mellem køn, jordrettighe-
der, sikring af fødevareforsyningen og 
opbygning af stærke institutioner. Det 
har været ADDA’s nøglemål gennem 25 
års arbejde med sigte på at forbedre 
livsvilkår og demokratiske rettigheder 
for landbefolkningen i SYD.

I Cambodia kan vi nu se, at et langt sejt 
træk har betydet, at tusindvis af bønder er 
løftet ud af gruppen allerfattigste (ID poor 
1) og kommet over fattigdomsgrænsen 
(Medium). Deres indkomster er steget man-
ge gange; de dyrker nye afgrøder og etable-
rer små forretningsaktiviteter. ADDA’s me-
tode har i høj grad været tænkt som „hjælp 
til selvhjælp“. Derfor har vi i praksis gjort 
meget ud af at træne bønder – ikke mindst 
kvindelige bønder (mere end 75% er kvin-
der i projekterne) – gennem længere forløb. 

Et forløb indledes typisk med markskoler 
og herefter organiserer vi bønderne i selv-
hjælpsgrupper. Og de dannede grupper træ-
nes yderligere i samarbejde og ledelse – alt-
så en kapacitetsopbygning, så de bedre kan 
omsætte teori til praksis. Og når de grup-
per er blevet selvkørende, så begynder de at 
danne små andelsforeninger.
Den type træning har vi siden 2005 formå-
et at gennemføre i mere end 250 landsbyer 
beliggende i de to provinser: Siem Reap – 
centralt beliggende i Cambodia, samt Oddar 
Meanchey – grænsende op til Thailand.

Hvad skaber udvikling
Set udefra, så har projekterne virket som en 
slags katalysator for udvikling. Efter en ind-
ledende træning kan vi set, at bønderne gen-
nem egen drift og samarbejde opnår gode 
resultater og bliver til dygtige bønder. Sam-
tidig har medlemmerne i grupperne lært om 
demokratiske spilleregler, ligesom de har 
lært at spare på ressourcerne, så de får råd 
til indkøb af frø, udsæd, hjælpemidler, kyl-
linger, smågrise osv. 
På lokalsamfundsniveau har vores indsats 

omfattet træning i fortalervirksomhed – alt-
så opbygning af en kompetence til at de kan 
lave en fælles prioritering af ønskede for-
bedringer i eget lokalsamfund. Samt evne 
til at kunne kommunikere deres ønsker og 
behov videre til myndigheder og andre in-
teressenter i lokalsamfundet. Det har f.eks. 
handlet om ønsker til forbedring af veje, 
vandforsyning, skoleforhold m.v., ligesom 
initiativer til at hjælpe mange fattige mht. at 
sikre deres jordrettigheder. Helt konkret ser 
vi, at mange af de allerfattigste er blevet ak-
tive i deres lokalsamfund og f.eks. er blevet 
valgt til landsbyledere.

Fra selvhjælpsgruppe til andels-
forening
I de senere år ser vi, at små andelsforenin-
ger – dannet ud fra selvhjælpsgrupper, i dag 
er godt på vej til at blive betydelige spille-
re i Cambodia med grovvarevirksomhed og 
kreditgivning. I de to provinser er vi nået 
op på 21 foreninger, som har flere tusinde 
medlemmer. Alene i Siem Reap provinsen 
er der 4.600 medlemmer, heraf 75% kvin-
der i andelsforeninger. Det er velfungerende 

 De 181 andelsmedlemmer samlet i Kouk Thlok Kroam Kommune giver tilsagn om deltagelse i en union for andelsforeninger – kaldet Siem 
Reap Meanchey Union of Agricultural Cooperative (SMUAC)

Empowerment af kvinder – skaber 
andelsforeninger i Cambodia
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 Ris bliver udvejet og lånt ud til et medlem 
af Risbanken“

foreninger, som regnes for førende i Cam-
bodia. De er drevet med folkevalgte besty-
relser og stor medlemsindflydelse – og for 
de fleste af dem – med stigende overskud.
Foreningerne tilbyder typisk kredit-facilite-
ring, indkøb af gødning, foder m.v. til med-
lemmerne. Kredit til landbrugsproduktion 
er både vanskelig at opnå og dyr i Cam-
bodia, ligesom det er udfordrende at til-
vejebringe udsæd og hjælpestoffer af god 
kvalitet for medlemsgruppen af de fattige 
bønder. Så for disse bønder imødekommer 
foreningerne deres basale behov for ydelser 
til landbrugsdrift. 
I de kommende år bliver der fokuseret på at 
sikre en mere direkte forsyning af medlem-
merne med gødning, foder og hjælpestof-
fer – selvom det etablerede distributions-
system stritter lidt imod. Samtidig vil der 
være fokus at hjælpe medlemmer med at af-
sætte deres produktion på bedre betingel-
ser. Under temaet: „Contract farming“ vil 
der i samarbejde med blandt andet „AMRU 

Rice“ – en anerkendt ris-mølle i Cambo-
dia blive taget flere initiativer. De skal til-
sammen søge at påvirke rammebetingelser-
ne i Cambodia med henblik på, at reducere 
omkostninger og øge de fattige bønders ad-
gang til kredit, udsæd, hjælpestoffer m.v. – 
og ikke mindst – forbedre markedsadgang 
og prissætning på produktionen. 

Landvindinger i verdensmålenes 
perspektiv
Når vi ser tilbage på ADDA’s resultater gen-
nem 25 år, så er det tankevækkende at man-
ge af FN’s 17 verdensmål egentlig har væ-
ret vores ledestjerne i alle projekterne over 
årene. Vi kan pege på flere af verdensmå-
lene som retningsgivende for de initiativer 
vi har gennemført. F.eks: Afskaf fattigdom 
og stop sult, kvalitetsuddannelse, ligestil-
ling mellem kønnene, mindre ulighed, fred 
retfærdighed og stærke institutioner, klima-
indsats, ansvarligt forbrug og produktion, 
bæredygtige byer og lokalsamfund. På den 

måde kan ADDA’s projekter give bud på, 
hvad der kan komme af resultater, når man 
gennem mange år bruger FN’s universelle 
mål som optik for hjælpeindsatsen i SYD.
Set fra dansk side, så kan vores resultater 
også ses i et andet og mere konkret perspek-
tiv. Man kan sige at bønderne involveret i 
ADDA’s projekter har været på en lignende 
rejse som bønder i Danmark har været på, 
siden de i midten af 1800-tallet begyndte at 
organisere sig i foreninger og andelsselska-
ber – blot en rejse af meget kortere varig-
hed. En af årsagerne til det er at bønderne 
i Cambodia langt mere intensivt er blevet 
støttet med kapacitetsopbygning og penge 
til udvikling end de danske. 
I dag er bønderne i Cambodia stadig langt 
fra et dansk niveau, men set ud fra deres 
ståsted nu, så er det imponerende at se den 
dynamik og forandring, som jeg hvert år 
observerer under mine besøg hos projekter-
ne. Det er især imponerende at se den ef-
fekt der opnås, når bønder går sammen i 
selvhjælpsgrupper og senere danner andels-
foreninger. Og ikke mindst at se hvor dyg-
tige de er blevet og hvordan deres ny kom-
petence har ført til forbedringer af deres 
indkomst og levestandard. Og det er im-
ponerende at opleve deres engagement og 
stolthed for det de selv har skabt – også for 
deres lokalsamfund. 
Med sådanne resultater, så har projekterne 
medvirket til at skabe bæredygtig udvikling. 
For resultaterne hjælper ikke bare de in-
volverede og deres familier, for deres børn 
og børnebørn og deres omgivelser vil også 
fremover få gavn at de varige forandringer.
Alt dette har været muligt, fordi vi har haft 
– og stadig har dygtige og dedikerede med-
arbejdere, lokale såvel som udsendte og 
samarbejdspartnere. Men også fordi ADDA 
har formået at opnå finansiel støtte fra DA-
NIDA, CISU, EU, private fonde, samt fået 
støtte fra ADDA’s medlemmer og man-
ge andre, som alle har medvirket til at gøre 
dette muligt. En stor tak for den støtte og 
opbakning.
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Pich Sophin, projektleder ADDA, Cambodia.

READA har været en lokal samarbejds-
partner for ADDA i Cambodia siden 
2008. I forbindelse med udsendte 
Kjeld Vodders Nielsens besøg i februar 
fik han en snak med direktør Mr. Lok 
Sokthea fra READA om hans syn på 
samarbejdet med ADDA og de resul-
tater, som partnerne i fællesskab har 
skabt gennem 10 års samarbejde i 
Cambodia.

READA og ADDA har samarbejdet om at 
gennemføre „markskoler“ (træningsforløb i 
grøntsagsdyrkning og husdyrhold) for fatti-
ge – hovedsageligt kvinder – i Provinserne 
Siem Reap og Oddar Meanchey. Og efter-
følgende organiserede partnerne etablerin-
gen af knap 300 demokratiske selvhjælps-
grupper, som blev dannet af interesserede 
deltagere i den afsluttende fase af marksko-
leforløbet. Deltagernes erfaringer fra selv-
hjælpsgrupperne har siden ført til etablering 
og drift af små andelsforeninger, der ser-

vicerer medlemmerne med kredit, fælles-
indkøb af gødning, foder m.v. Siden 2012 
er der således dannet 21 andelsforeninger. 
Senest en fællesorganisation for andelsfor-
eningerne i Siem Reap kaldet for SMUAC 
– Siem Reap Meanchey Agricultrual Coop-
erative Union.
Lok Sokthea siger: „Sammen med ADDA 
har vi opnået mange konkrete resultater. 
Bønderne har øget deres indkomst væsent-
ligt ved at dyrke grøntsager, opdrætte kyl-
linger. Indkøb af såsæd, foder og andet in-
put til driften er blevet billigere, ligesom 
medlemmerne af andelsforeningerne har 
opnået mulighed for at få kredit med lave-
re rente“. Et eksempel fra Oddar Meanchey 
viser, at en gennemsnitsfamilies indkomst 
er steget med 17% per år fra 2013 til 2017 
– fra knap 5.300 kr. til 11.900 kr. Det er en 
forandring, som virkelig tæller.
Større indtjening, dyrkning af et større 
grøntsagssortiment, samt hønse-/husdyrhold 
har medført, at langt hovedparten af de fat-
tige familier nu har tilstrækkelig madfor-
syning gennem hele regntiden, hvor mang-

 Lok Sokthea, direktør for den cambodianske organisationen READA (Rural Economic and 
Agricultural Development Agent), som ADDA har haft som partner siden 2008. Lok Sokthea 
holder taler og Pich Sophin sidder i midten i blå skjorte

Interview med Lok Sokthea, direktør 
for READA, Cambodia

len – og sulten – traditionelt har været 
mest udbredt. De fattige familier har opnå-
et en mere alsidig ernæring og mad af hø-
jere kvalitet. Endvidere ser vi, at kvinderne 
har opnået større ligeberettigelse i hjemme-
ne – fordi de er blevet dygtigere landbru-
gere med flere ressourcer (opsparing og vi-
den) og har fået fornyet tro på egne evner 
fra fællesskaberne i såvel selvhjælpsgrupper 
som andelsforeninger. Og dermed større har 
kvinderne fået større indflydelse på famili-
ens dispositioner.
Antallet af familier, som sulter i mere end 3 
måneder om året er faldet fra 82% til 12% i 
Oddar Meanchey provinsen. Det er en fan-
tastisk forbedring, som virkelig kan ses og 
mærkes i provinsen.
Tak for ADDA og det danske folk, som har 
støttet READA og det cambodianske folk. 
Uden jeres støtte havde vi ikke haft mulig-
hed for at reducere fattigdommen i Cambo-
dia så dramatisk fra 47% til i dag 13%.

Om reAdA
READA (Rural Economic and Agri-
cultural Development Agent) er en 
NGO Siem Reap Province, som blev 
etableret i 2005. READA blev opret-
tet for at forbedre de fattiges levevil-
kår i landdistrikterne, fremme lige-
stillingen mellem kønnene og for at 
bevare naturressourcerne. 
READA har opbygget et stærkt net-
værk med lokale myndigheder og 
NGO’er, der arbejder i Siem Reap og 
Oddar Meanchey provinserne. REA-
DA har ca. 20 medarbejdere med stor 
erfaring vedr. dyrkning af afgrøder, 
husdyrproduktion (især høns og æg), 
organisering af selvhjælpsgrupper og 
små andelsforeninger, udvikling af 
mikrovirksomhed og facilitering af 
fortalervirksomhed blandt de fattige.
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Yun Sinang, projektleder, ADDA Cambodia. 

I februar måned mødte Kjeld Vodder 
Nielsen, ADDA’s projektkoordinator for 
Cambodia, Mrs. Sar Rene, vicedirektør 
for Siem Riep provinsens Department 
for Landbrug, Skovbrug og Fiskeri 
(PDAFF) til en snak om ministeriets 
syn på den udvikling, som er forløbet 
i provinsen gennem de seneste 15 år, 
hvor ADDA/READA og andre NGO’er 
har haft aktiviteter.

Mrs. Sar Rene siger: „Bøndernes hoved-
udfordring i 2005 var, at de havde lav ind-
komst og deres produktion dækkede kun 
lige deres forbrug mad. Så sult var et reelt 
problem i perioder, hvor produktionen var 
lav. Der var ikke infrastruktur til at hjæl-
pe dem med afsætning af landbrugsproduk-
ter, så de kunne tjene ekstra penge ved salg 
af produkter. I Siem Reap provins var der 
i 2005-2006 f.eks. kun én andelsforening 
(AC).
Så ADDA/READA store indsats med at 

Interview med Mrs. Sar Rene, Siem 
Riep Landbrugsdepartement

træne bønder og etablere AC’er har frem-
met bøndernes muligheder. I 2019 er der 
etableret 50 AC’ere i provinsen, heraf 13 i 
ADDA-regi. Så nu har bønderne mulighed 
for at producere langt flere landbrugspro-
dukter, ikke kun til eget forbrug, men også 
for levering til markederne. En sådan for-
bedring hjælper massivt på deres mulighe-
der for øget indkomst. Og så familierne kan 
få bedre levestandard og også støtte deres 
børn til at gå i skole og opnå bedre uddan-
nelse.

Hvilke indsatser har virket?
Videre siger mrs. Sar Rene: „ADDA har bi-
draget til at overvinde bøndernes mangel på 
basal viden. Ved træning af dem på mark- 
eller staldskoler har de givet dem teknisk 
viden, markedsinformation, indsigt i love 
og menneskerettigheder og ikke mindst 
støttet udvikling af kvinderne via deres del-
tagelse i stærke og velfungerende selv-
hjælpsgrupper og AC’er. Disse grupper og 
organisationer hjælper og støtter også bøn-
derne, fordi de gør dem opmærksomme 

på, hvordan man producerer til rette tid og 
til det rette marked. Deltagelsen i de grup-
per har skabt stærke indbyrdes relationer og 
forenet bønderne med et større håb for de-
res fremtidige liv.
Jeg er især imponeret over den empower-
ment- effekt, som vi ser hos kvinderne ef-
ter at de har deltaget i de mange trænings-
aktiviteter og selvhjælpsgrupper. Nu kender 
de godt deres værdi, de er ikke længere den 
stille part i hjemmet. De er aktive og har 
muligheder for at tjene penge, fordi de har 
større indkomster via landbruget og andre 
små-virksomheder. Vi ser nu kvinder, der 
tør tale i store fora og deltage i beslutnings-
tagningen om initiativer til udvikling – ikke 
kun i deres familier, men også i deres lokal-
samfund.
Jeg kan afmærke mindst 10 af de 17 FN 
verdensmål, når vi bruger dem som optik til 
at beskrive de mange resultater og forbed-
ringer, som vi har set her i provinsen gen-
nem de seneste 15 år. Det er imponerende“- 
slutter Sar Rene. 

 Mrs. Sar Rene, holder tale ved fælles-
foreningen SMUAC’s generalforsamling
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Økologi i Vietnam – fra idé til en 
solid succes
Af Søren Thorndal Jørgensen, formand for 
ADDA og landeleder for Vietnam

Med inspiration fra dansk økologi 
formulerede ADDA i år 2000 en vision 
for det, der blev til startskuddet for 
økologi i Vietnam. Det tog på det 
tidspunkt 4 år at få godkendt vores 
øko-projekt i Danida, men da det første 
projekt hurtigt viste solide resultater, 
så var vejen åbnet for en udvikling af 
økologisk produktion og af det tilhø-
rende marked.

ADDA begyndte sit engagement i Viet-
nam i 1998 med at træne landmænd i områ-
det omkring hovedstaden Hanoi i integreret 
plantebeskyttelse, også kaldet IPM. De lær-
te at sprøjte og gøde mere optimalt. Og re-
sultaterne af vores indsats var imponerende 

– landmændene fik højere udbytte selv med 
et mindre input. Med de resultater i bagagen 
opstod ideen i ADDA med at prøve, om helt 
at undvære kunstige input til produktionen. 
På det tidspunkt var økologisk produktion 
ved at vinde fodfæste i Danmark, men helt 
ukendt i Vietnam, i hvert fald som certifice-
ret økologi. I praksis var der dog økologisk 
drift hos bønderne i bjergene, hvor det var 
småt med brug af gødning og pesticider. Så 
egentlig var der større områder i landet med 
økologisk produktion „by default“. 

Succes med det første økologi-
projekt
Det første økologisk projekt blev søsat i 
2004. De første år gik med at få det tekni-
ske på plads, samt at få trænet en del land-
mænd i denne dyrkningsteknik. Vi var godt 
klar over, at ikke alle de deltagende bønder 

ville ende med at blive økologer, men alle 
fik en viden om agro-økologi, som de også 
kunne bruge i traditionel drift. De involve-
rede landmænd opnåede nettoudbytter på 
stort set det samme niveau som konventio-
nelt dyrkede afgrøder. Nogle landmænd var 
selvfølgelig dygtigere end andre til at dyrke 
optimalt, men i gennemsnit var det faktisk 
muligt at opretholde eller endda øge udbyt-
tet, uden udgifter til input. 
Dette resultat var tankevækkende – ikke 
blot for os selv: At økologisk drift sammen 
med træning i dyrkningsprincipper ikke 
øgede landmandens økonomiske risiko, 
nærmest modsat, også selv om varen ikke 
blev afsat økologisk. Det resultat blev nøg-
len til, at projektet kunne køre videre. Og 
uden at vi vidste, at markedets efterspørgsel 
først ville komme noget senere end vi hav-
de forestillet os.

 Vietnamesiske bønder dyrker økologiske grøntsager 
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 Premiereminister Ngyyen Xuan Phuc, 
ved en tale i 2018 til provinsrepræsentanter 
siger at Vietnam vil investere mere i økolo-
gisk landbrug for at imødekomme stigende 
efterspørgsel både indenlands og til eksport

etablering af egenkontrol-ordnin-
gen PGS
Samarbejdet med partneren Vietnams nati-
onale landboforening (VNFU) var møjsom-
meligt og langsomt fremskridende. Vi hav-
de et hav af møder og stod noget langt fra 
hinanden og nåede kun små skridt frem-
ad, selvom der i byerne begyndte at opstå 
et marked for økologiske produkter. Før-
ste milepæl blev etableringen af en egen-
kontrolordning, kaldet „PGS – Participato-
ry Guarantee System“ – et slags Ø-mærke, 
uden en offentlig kontrol. I stedet er ordnin-
gen baseret på gensidig tillid og lidt kon-
trol fra en uafhængig person, som udøver en 
kontrolfunktion. Til trods for dette systems 
enkle opbygning, så har der gennem årene 
været forbavsende få overtrædelser af øko-
logireglerne og overtrædelser har oftere be-
roet på misforståelser end på bevidst snyd.
Vi havde en række udfordringer, men det 
gik faktisk relativt smertefrit for landmæn-
dene at øge produktionen. Og markedet ud-
viklede sig. Der blev sågar etableret en min-
dre „kasseordning“, hvor forbrugere kunne 
tegne abonnement på leverance af en ugent-
lig kasse med frugt og grønsager. Medier-
ne i Vietnam begyndte også at vise interesse 
og med dem fulgte de store supermarkeder, 
som aftog stigende mængder. Og så kom 
den første flaskehals – for landmændene lo-
vede nogen gange mere end de kunne nå at 
producere. Så vi måtte styrke indsatsen med 
oplæring i at lave forretningsplaner og ind-
skærpe overholdelsen af leverance-kontrak-

ter. Den erfaring viser betydningen af, at 
alle led i kæden er nødt til at „levere“, når 
man starter nyt op.

den største milepæl – etablerin-
gen af VOAA
Efter 8 år projektindsats sluttede vi i 2012 
af med at sætte rammerne for økologi i 
Vietnam. Vi nåede vores største sejr med 
etableringen af „Vietnam Organic Agricul-
tural Organisation (VOAA)“ i 2012. Or-
ganisationen opnåede selvstændighed og 
godkendelse i Vietnam efter alle kunstens 
regler. Til godkendelsen hører også, at den 
internationale økologi organisation „IFO-
AM“ var på kontrolbesøg og godkendte 
VOAA som medlem i 2013. 
Vi var dog på det tidspunkt noget spændte 
på, om organisationen blot var en døgnflue, 
eller om den blev starten på en ny virkelig-
hed. I 2012 var det certificerede økologi-
ske areal stadig yderst begrænset – vel cirka 
25 hektar og 100 landmænd var på en el-
ler anden måde involveret. På det tidspunkt 
besluttede vi i ADDA efter moden overve-
jelse at afvente yderligere projekter, for at 
se hvilken vej økologien ville gå. Først ef-
ter et par år begyndte vi igen at snakke med 
VOAA om et opfølgende projekt til at ar-
bejde med de stadig mange uløste problem-
stillinger.
Er tre mislykkede ansøgninger kunne vi i 
april 2016 endelig videreføre sporet med en 
ny epoke, der inkluderede træning, grup-
pedannelse og afsætning. På det tidspunkt 

havde regeringerne i Vietnams mange pro-
vinser set lyset og etableret større zoner til 
økologisk drift. Interesserede landmændene 
fik råderetten over et areal kvit og frit, samt 
en hel del infrastruktur. Så nu var der lige 
pludselig en enorm opbakning til hele ide-
en, også økonomisk – og udviklingen tager 
for alvor fart.

Økologi i Vietnam anno 2019
Forbrugernes efterspørgsel efter økologi-
ske fødevare er steget dramatisk og masser 
af produkter eksporteres til Europa og USA. 
VOAA er konsolideret som organisation og 
landet har i 2018 vedtaget et helt nationalt 
regelsæt for økologi, som i store træk er ud-
færdiget af ansatte med ADDA erfaring. Et 
sådant resultat gør mig utrolig stolt – at vi 
på den måde har formået at sætte standar-
den for et helt land.
Vietnams samlede landbrugsareal dyrket 
økologisk er nu på 118.755 ha (0,5 % af 
landbrugsareal og 8365 økologiske bønder. 
VOAA’s medlemmer består af 130 organi-
sationer, 800 individuelle medlemmer (her-
af 50 private økologiske gårde), samt næ-
sten 500 PGS småbrug. 7 provinser har i 
2018 fungerende PGS-systemer og i alt 554 
bønder er PGS certificeret i 2018 med et 
samlet areal på 83 ha og en samlet produk-
tion på 720 t.
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Af Arafa Khatib, ADDA, koordinator for 
Vietnam.

VNFU har været en hovedsamarbejds-
partner for ADDA gennem alle årene. 
Og i februar 2019 under det årlige 
besøg hos projekterne fik formand 
Søren Thorndal Jørgensen lejlighed 
til at møde Thao Xuan Sung, formand 
for Vietnam Farmers Union til en snak 
om samarbejdet gennem 20 år og dets 
betydning for Vietnams bønder.

ADDA indledte sine første projektforbe-
redelser i Vietnam i midten af 90’erne og 
i 1999 begyndte det første projekt „Inte-
grated Pest Management Farmer Training“ 
– gennemført med støtte fra Danida på næ-
sten seks millioner kroner. Siden da er det 
gået slag i slag og i år vi kan fejre 20-års ju-
bilæum for ADDA’s virke i Vietnam. 

ADDA og partnere i Vietnam har gennem 
årene bidraget til en positiv landbrugsud-
vikling i Vietnam, som nu har bragt lan-
det på et niveau, så det ikke længere er ka-
tegoriseret som et af Danida hovedbistands 
modtagerland. Dog findes der fortsat etni-
ske minoriteter i de nordlige provinser af 
landet, som hører til blandt de fattigste be-
folkningsgrupper. Og de har været og er 
fortsat en vigtig målgruppe for ADDA. 
ADDA og partnere har gennem årene haft 
fokus på at støtte subsistenslandbrug ved at 
videregive simpel og brugbar viden, der kan 
hjælpe bønderne til at optimere landbrugs-
produktionen. 

Mødet med formanden for VNFU
Thao Xuan Sung fortæller: „Vi ser at man-
ge bønder har øget deres indkomst med 20-
40% efter deltagelse i projekterne. Særligt 
indsatsen til at forbedre dyrkningen af øko-

 Søren Jørgensen mødte Thao Xuan Sung, formand for Vietnam Farmers Union under sit 
besøg i Vietnam i februar 2019

ADDA – 20 års bæredygtigt samarbejde 
med Vietnam Farmers Union (VNFU) 

logiske grøntsager har forbedret bøndernes 
levevilkår. Et andet meget vigtigt bidrag fra 
ADDA har været deres særlige fokus på et-
niske minoriteter og på kapacitetsopbyg-
ning.“
„Som organisation spiller VNFU en central 
rolle i fattigdomsreduktion og VNFU arbej-
der specifikt med at øge bøndernes udbyt-
te, forbedre kvaliteten af landbrugsproduk-
ter og også forarbejdningen. Denne indsats 
kan hjælpe dem med at få højere indkomst 
og derved højne deres levestandard. De 
vietnamesiske bønders udfordring er, at de 
mangler viden om værdikæder og lider un-
der manglende infrastruktur – vand, elek-
tricitet m.m. En anden udfordring for bøn-
derne er, at der er mangel på dygtigt teknisk 
personale hos VNFU, der kan bistå bønder-
ne med viden og støtte til at forbedre deres 
produktion“. 
Disse udfordringer har netop været noget 
ADDA har arbejdet med i deres mange pro-
jekter. De vigtigste resultater vi nu ser af 
den indsats er: Forbedret fødevarekvalitet; 
en væsentlig reducering af pesticidforbrug; 
en forbedring af socioøkonomiske forhold 
og at mange deltagere særligt de medvir-
kende trænere nu er blevet vigtige facilita-
torer for deres lokalsamfund. Altså mange 
resultater, som også kommende generatio-
ner af bønder kan få gavn af.

OM VNFU 
Vietnam Farmers’ Union (VNFU) 
blev grundlagt i 1930 og repræsen-
terer i dag mere end 10 millioner 
medlemmer indenfor bl.a. landbrug, 
skovbrug, fiskeri og kunsthåndværk. 
Organisationen er opdelt på fire ni-
veauer; nationalt-, provins-, distrikt-, 
kommuneniveau. I kommunerne er 
der yderligere organisering i lands-
byer.
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Arafa Khatib, ADDA, koordinator for Viet-
nam.

Søren T Jørgensen, ADDA fik i for-
bindelse med sit årlig besøg i landet i 
februar 2019 en snak med formand Ha 
Phuc Mich Vietnamese Organic Agricul-
ture Association (VOAA) om samarbej-
det med ADDA gennem årene.

ADDA har arbejdet med udvikling af øko-
logisk landbrug i Vietnam i snart 15 år, men 
starten var ikke nem. Det var vanskeligt at 
overbevise bønder om fordelene ved økolo-
gi. Men efter grundig praktisk oplæring i de 
økologiske principper og at man også fik set 
konkrete resulter af ændret dyrkningsprak-
sis, så blev bønderne overbevist.
Så når vi i dag besøger økologiske bønder 
i Vietnam, så fortæller de med glæde om 
gode høstudbytter og om stigende interes-
se hos forbrugere for økologiske produk-
ter. Og de glædes over, at efterspørgslen på 
økologiske produkter særligt i de senest år 
har taget fart. Men et særligt vigtigt resul-
tat er også den forbedrede sundhed for bøn-
derne og deres familier. Mange vi har talt 
med fortæller, at deres helbred er markant 

Økologi – en succeshistorie for 
bønder i Vietnam

forbedret, efter de er stoppet med at sprøjte 
med pesticider.

Mødet med formanden for VOAA
Ha Phuc Mich fortæller: „Der er flere ud-
fordringer for bønderne ved økologiske pro-
duktion. Et er at de har begrænsede mulig-
heder for at få teknisk rådgivning. En anden 
udfordring for dem er rammebetingelserne 
for økologiske landbrug. Og en tredje pro-
blemstilling er implementeringen af politik-
kerne“. Han er glad for, at vores nuværen-
de projekt Styrkelse af Rammebetingelserne 
for Produktion og Markedsføring af Øko-
logiske Landbrugsprodukter i det Nordlige 
Vietnam netop arbejder med at advokere for 
bedre rammebetingelser, uddanne økologi-
ske landbrugstrænere og vise praktiske ek-
sempler på implementering.
Ha Phuc Mich fortæller videre: „ADDA har 
bidraget til og spillet en helt central rolle i 
dannelsen af VOAA, som nu er det samlen-
de organ for alle interessenter indenfor øko-
logisk landbrug i Vietnam. Og ADDA kan 
fortsat bidrage positivt ved at bistå orga-
nisationen i dens arbejde. Det kan ADDA 
gøre ved fortsat have fokus på bæredygtig 

udvikling og økologisk landbrug. For det 
har jo vist sig, at den økologiske produkti-
onsform kan spille en vigtig rolle i fattig-
domsbekæmpelse blandt de etniske minori-
teter – dem der bor i fjerntliggende egne af 
Vietnam. Jeg ser, at den vigtigste landvin-
ding, som ADDA har bidraget til har væ-
ret indsatsen omkring økologisk landbrug. 
Det arbejde har motiveret bønder og inte-
ressenter i en sådan grad, at arbejdet er fort-
sat og endda fortsætter udenfor rammer-
ne af projekter. Og det er jo netop de ringe i 
vandet, som et projekt jo ideelt set skal sæt-
te i gang“.
ADDA’s projekter har modtaget støtte fra 
DANIDA og CISU.

 Søren T Jørgensen mødte Ha Phuc Mich, formand for VOAA 
(midt til højre) og hans stab i organisationen i februar 2019

 Dagens høst af klementiner. Efter sorte-
ring mærkes og pakkes klementinerne og 
sendes til den sydlig del af Vietnam.  
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Bjørn Jensen, Niras, tidl. projektleder for 
ADDA i Vietnam 2005 – 13.

Markskoler – det danske navn på 
konceptet Farmer Fields Schools er 
en stor succes worldwide. Metoden 
bygger på den kendsgerning, at forsk-
ningsbaseret viden til forbedring af 
dyrkningsmetoder typisk skal igennem 
ét – til flere transformationer, før den 
bliver til brugbar viden for ikke formelt 
uddannede bønder. Den erkendelse har 
mange af ADDA’s danske projektledere 
trukket på fra deres tidligere arbejde 
som rådgivere eller undervisere for 
landmænd i Danmark. Og derfor har 
metoden været naturlig for dem 
at bruge også fordi den er båret af 
læringsværdier som ansvar for egen 
læring og autonomi i læring.

Farmer Field School er en gruppebase-
ret læringsproces. Under FFS gennemfø-
rer landmændene erfaringsmæssige lærings-
aktiviteter, som hjælper dem med at forstå 
økologien i dyrkningen af afgrøder. Dis-
se aktiviteter omfatter enkle eksperimenter, 
regelmæssige feltobservationer og gruppe-
analyse. Viden fra disse aktiviteter gør det 
muligt for deltagerne at træffe deres egne 
lokalt specifikke beslutninger om dyrkning 

af afgrøder. Denne tilgang repræsenterer 
en radikal ændring fra tidligere landbrugs-
udviklingsprogrammer, hvor bønderne for-
ventedes at kunne anvende de generelle an-
befalinger til dyrkning, der var formuleret 
af specialister uden erfaringer fra det loka-
le område.

FFS og den danske model for land-
brugsrådgivning
Den danske model for rådgivning til land-
mænd bærer sin grundforståelse på samme 
principper som FFS. Og det er den blevet 
anerkendt for i mange lande – ikke blot for 
dens imponerende evne til at bringe dansk 
landbrug frem til så højt et stade, men også 
for den måde, som rådgivningen er organi-
seret i feltet mellem forskning og de prak-
tiske landmænd. For den medvirker til at 
få forskningsresultater hurtigt ud til land-
mænd, fordi der i strukturen er indbygget 
flere transformationsprocesser af viden fra 
forskningen før den præsenteres for land-
mændene. Samt en tilhørende formel ud-
dannelse af landmænd, som gør dem til ak-
tive brugere af ny viden.
Der er flere ligheder mellem de overordne-
de principper for FFS og Den danske mo-
del for landbrugsrådgivning. Fælles for dem 
er, at bønderne trænes af særligt uddanne-

de trænere (rådgivere eller undervisere). Og 
at træningen er dialogbaseret med respekt 
for den enkeltes muligheder for at bruge 
egne erfaringer i læringsprocessen. Det sik-
rer, at undervisningen bedrer imødegår kul-
turelle og sproglige barrierer, samt under-
støtter en læreproces, hvor videndelingen 
kommer til at „bygge bro“ mellem menne-
sker og skaber stærke gruppedannelser, der 
senere kan tage ansvar for lokal udvikling i 
landsbyerne.

et FFS forløb i et AddA- projekt
Et typisk FFS-forløb er opbygget i følgen-
de faser:
1) Udvælgelse af de kommende trænere
2) Træning af trænerne (ToT)
3) Træning af bønderne (FFS)
4) Gruppedannelse
5) Gruppernes kommercielle fase
6)  Gruppernes bredere engagement i lands-

byens udvikling

Træning af trænerne (ToT)
Det er af afgørende fra starten at finde de 
rigtige personer til at blive kommende træ-
nere. Det foregår ved interviews af muli-
ge kandidater. På ToT’en vil typisk 35 kom-
mende trænere over et forløb på 18 uger 
lære om en bestemt afgrøde; hvordan man 

 En lokal træner i Dien Bien Provinsen har taget bønderne på FFS-
holdet med i rismarken for at vise dem risens aktuelle vækststadie 

 Bønder lærer at bruge et bestemt system SRI-metoden til at identi-
ficere sygdomsomfanget på risplanterne inden de vurderer behov for 
bekæmpelse

Farmer Fields School (FFS)– en grundlæggende 
metode hos ADDA i træning af bønder
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 På markskolen 
i Lai Chau læ-
rer bønderne om 
inter-cropping, med 
skiftevis majs- og 
sojabønner i ræk-
kerne. Det er for at 
begrænse risiko for 
jorderosion

praktisk organiserer og gennemfører en 
FFS, samt hvordan man faciliterer et under-
visningsforløb. 
Som en integreret del af ToT’en gennemfø-
res 5 reelle FFS i naboegnen. Her vil del-
tagerne, et hold bestående af 7 kommende 
trænere under vejledning af en Master Træ-
ner, planlægge og gennemføre en rigtig FFS 
med 30 bønder. 
I undervisningen bliver der aldrig brugt bø-
ger eller andet trykt materiale. Der præsen-
teres således heller ikke nogen „færdig vi-
den“ om f.eks. gødningsmængder, bedste 
sorter, optimal planteafstand eller andet. Al 
undervisning er planlagt således, at det bli-
ver de praktiske øvelser med efterfølgende 
diskussioner, der skal generere viden blandt 
deltagerne. Det medfører at alle konklusi-
oner er baseret på konkrete iagttagelser og 
diskussion blandt deltagerne og i mindre 
grad på lærerens viden.

Træning af bønderne (FFS)
Det er afgørende, at en træner ikke begyn-
der at „undervise fra tavlen“. Bønderne skal 
i stedet se med deres egne øjne og prøve de 
forskellige ting af i praksis. Det er bønder-
nes egen nysgerrighed, der er den motive-
rende faktor for læring.
I praksis foregår det ved, at der er 3 marker 
i tilknytning til en FFS. Mark 1 er tilegnet 
forskellige eksperimenter og diverse prak-
tiske forsøg. Denne mark tæller ikke med i 
den endelige opgørelse af den økonomiske 
forskel. Mark 2 er den mark der bliver dre-
vet af FFS deltagerne, og den skal drives på 

baggrund af det, som klassen bliver enige 
om. Mark 3 bliver drevet på traditionel vis 
af en nabobonde.
Deltagerne på en FFS mødes tidligt om 
morgenen én gang om ugen gennem hele 
vækstsæsonen. De arbejder i hold og hvert 
hold tager i marken og observerer efter et 
bestemt skema. Observationerne danner så 
udgangspunkt for en analyse af, hvordan det 
står til i marken. Denne analyse fører til en 
diskussion af, hvad der nu faktisk bør gøres 
i marken. For det er bønderne selv, der ef-
ter en beslutning selv skal ud i marken og 
gøre det, som de netop blev enige om. Ofte 
opstår der diskussioner, når der skal vælges 
mellem flere måder at foretage en handling 
i marken. Her er det afgørende, at træneren 
ikke fristes til at springe ind og „dosere“ det 
rigtige svar – træneren skal i stedet facilite-
re diskussionen, således at alle idéer bliver 
diskuteret ordentligt igennem. 
På den måde kan deltagerne nemmere hu-
ske, hvad der skete i undervisningen. Og de 
får mulighed for at afprøve nogle nye ide-
er på en afgrøde, som ikke er direkte de-
res egen og uden nogen personlig risiko ved 
at eksperimentere. Så når de næste sæson 
etablerer deres egne marker, så har de alle-
rede erfaring i hvordan det kan gøres.

effekt-evaluering af FFS i Song 
da Provinsen
Fra 2007 til 2009 har ADDA i samarbej-
de med VNFU gennemført 512 Majs mark-
skoler i de nordlige fattige dele af Vietnam. 
I den periode er i alt 15.412 bønder af an-
den etnisk oprindelse end vietnamesisk ble-
vet undervist gennem en hel vækstsæson. 
Effekten af undervisningen er belyst ved in-
terview af i alt 300 tilfældigt udvalgte bøn-
der. Den viser, at deres høstudbytte er steget 
med 40% i gennemsnit, samt at indkomsten 
fra majsproduktionen er steget med 40%. 
For den enkelte bonde giver det en ekstra 
indtægt på ca. 500 kr. pr. sæson, hvis man 
tager gennemsnittet for hele projektområ-
det. Der er dog store forskelle mellem de 
forskellige provinser.
De mest almindelige ændringer af dyrk-
ningspraksis på egne marker er: Større plan-
teafstand både mellem planter og rækker; 
brug af andre sorter; øget anvendelse af 
staldgødning, NPK, urea og kali. Den øgede 
tilførsel af gødning er også forbundet med 
en mere effektiv tildeling af gødning, spe-
cielt mht. tidspunktet for udbringning. An-
vendelse af fosfor og pesticider er stort set 
nul, både før og efter undervisningen. Alt i 
alt anvendes ca. 77% mere input i marken, 
men dette ekstra input forrentes med en fak-
tor på 2,27 i gennemsnit.
De interviewede bønder rapporterer også 
om en spredningseffekt til andre bønder i 
nabolaget. 
Ud over den direkte økonomiske effekt 
af markskolerne, så vil deltagerne fra dis-
se markskoler også være bedre rustet til at 
indgå i en interessegruppe eller et koopera-
tiv. Gennem markskolerne lærer de at sam-
arbejde, samt indse fordelene ved sådan et 
samarbejde. Under projektets løbetid er der 
således blevet oprettet 293 producentgrup-
per, der alle er baseret på et kommercielt 
grundlag. 
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ADDAs årl ige generalforsamling f inder  sted
onsdag den 22. maj  2019 kl . 19 : 30 

på Kalø Økologiske Landbrugsskole, Skovrider vej  1 , 8410 Rønde

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af indeværende års budget
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer
6. Fastlæggelse af medlemsbidrag for følgende kalenderår
7. Valg til bestyrelsen
	 •	På	valg	er	Søren	Jørgensen	og	Povl	Nørgaard
	 •	Valg	af	suppleanter
8. Godkendelse af statsautoriseret revisor, der indstilles af bestyrelsen til godkendelse
9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen udnævner bestyrelsen et æresmedlem i anledning af  

det	forstående	25	års	jubilæum,	og	byder	på	et	lille	glas.

Emner	og	forslag	som	ønskes	behandlet	på	generalforsamlingen	skal	fremsendes	til	bestyrelsen	 
senest	den	15.	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

ADDA’s  25  års  jubi læumskonference
Lørdag den 1 . juni  2019 kl . 1 1 .00 -18.00 

på Kalø Økologiske Landbrugsskole, Skovrider vej  1 , 8410 Rønde
Tilmelding på www.adda.dk eller send en mail til adda@adda.dk senest den 25. maj.
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