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ADDAs igangværende projekter

Nedenstående oversigt viser igangværende projekter, samt finansieringskilde. I de fleste projekter inkluderer budgettet ca. 5-10 %
egenfinansiering, der dækkes af ADDA selv og partnere i SYD.
I 2019 afsluttede vi CISOM II pr. 1. marts 2019 efter tre års projektperiode. Og vi afsluttede VN-Organic i Vietnam til fremme af
økologisk landbrug i juli 2019, ligeledes efter en tre-årig projektperiode.
Vi har fået bevilget penge af CISU til to nye projekter med opstart i 2019. VOF - et øko-projekt i Vietnam og et nyt projekt kaldet ACSO i Cambodia, som er en fortsættelse af arbejdet i Oddar

Projekttitel

Meanshey provinsen, med opbygning og kapacitetsopbygning af
andelsforeninger herunder dannelse af sammenslutning for andelsforeningerne, dvs. egentligt et CISOM III projekt.
ADDA arbejder løbende hvert år med at søge midler til ny projekter – 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 finansieringskilde. I de fleste projekter inkluderer budgettet ca. 5-10 %
egenfinansiering, der dækkes af ADDA selv og partnere i SYD.
I 2019 afsluttede vi CISOM II pr. 1. marts 2019 efter tre års projektperiode. Og vi afsluttede VN-Organic i Vietnam til fremme af
økologisk landbrug i juli 2019, ligeledes efter en tre-årig projektperiode.

Projektperiode

EASY
Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society Development in
06.2017 – 05.2020
Siem Reap
AMDT.Linking small-scale farmers
to the international market for organic
sunflower
01.2018-12.2020
VOF Strengthening the Voice and Capacity of Vulnerable Ethnic Minority
Farmers in Climate Resilience in Nort01.2019 – 12.2021
hwest Vietnam
ACSO: Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society in Oddar 03.2019 – 07.2020
Meanshey

Land

Cambodia

3.500.000 kr.
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ADDA arbejder løbende hvert år med at søge midler til ny projekter – 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.

Delegationen fra Cambodia og Vietnam ved jubilæumsarrangementet i juni.

Et fantastisk jubilæumsår for ADDA
LEDER

Af Søren Thorndal Jørgensen,
formand for ADDA

ADDA har haft et flot og fantastisk 25-års
jubilæum her i 2019. Højdepunktet var fejringen af ADDA efter alle kunstens regler
ved Jubilæumsarrangement 1. juni på Kalø
Økologiske Landbrugsskole. Det arrangement gav os en god anledning til at stoppe
og se tilbage på de opnåede bedrifter. For
en sådan refleksion styrker også evnen til at
se fremad mod nye mål. Lidt som den romerske gud Janus, der både kunne se frem
og tilbage samtidigt.
Vi har i ADDA opnået utrolig meget gennem de sidste 25 år, og vi har tilmed haft
mod på meget mere. Fremover vil vi gerne arbejde endnu mere for at have FN’ bæredygtighedsdagsorden som overordnede pejlemærker. Og derfor har vi gjort FN
17 Verdensmål til et samlende tema i vores
nye strategi. Jeg er rigtig stolt af den kobling, for med det vil vi forsøge at gøre vores indsatser endnu bedre. Vi kan ikke opnå

alle vores ønskede resultater på én gang eller hurtigere, men vi kan forsøge på det.
Og den ambition har vi tænkt os at forsætte med.
Et vigtigt element i udviklingsarbejde er at
gøre sig umage med at forstå hinandens mål
og baggrund, for så kan parterne bedre forene deres forskellige interesser. Jeg er derfor særlig glad for, at der til fejringen af
vores jubilæum i juni deltog en større delegation fra Vietnam og Cambodia. Og at de
fik tilmed en meget veltilrettelagt uges studietur i Danmark forud for jubilæumsarrangementet. Den studietur har givet mere
inspiration til alle parter end vi lige på forhånd havde troet. Og så kitter samværet under sådan en tur også vores historier sammen – det resultat er jeg ekstra stolt af.
F.eks. blev mødet med den tidligere ADDA
formand, Niels Dumas Johansen i Auning et
højdepunkt af de udsædvanglige for mange

af de deltagende vietnamesiske landbrugsfolk.
Fremadrettet er tiden lige nu lidt for spændende at være i, for hvorledes vi får taklet finansieringen af ADDA’s aktiviteter i de
kommende år. Det er blevet meget besværligt at være en mindre dansk ngo i blandt
mange andre. Jeg tror på, at det er vigtigt at
have en mangfoldighed af organisationer,
blandt andet for at afprøve og udforme de
virkemidler, som skal til for at kunne skabe en bæredygtig udvikling i landene i Syd.
For deres bæredygtighed er jo ikke kun et
spørgsmål om bilen er elektrisk eller ej. Der
skal mange andre og mere menneskelige
aspekter ind i den ligning, for det den kommer til at virke.
Vi har i ADDA flere bud på gode løsninger
og med de rette medarbejdere, så ser vi ind i
en grøn fremtid.
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Klimatilpasning
i fokus på nyt projekt
Af Arafa Khatib, projektkoordinator i ADDA

Den fattige del af landbefolkningen
i Vietnam - de etniske minoriteter
mærker særligt følgerne af klimaforandringer, hvor ekstremt vejr ødelægger
deres landbrugsproduktion. ADDAs nye
projekt i Son La og Lai Chau provinserne
hjælper småbønder i de områder med at
tilpasse deres dyrkningsmetoder
ADDA og partnere har længe arbejdet med
at undervise og informere fattige landbefolkninger om, hvordan de med brug af
bedre landbrugsmetoder kan forbedre deres
høstudbytter og indtjening. Vores nye projekt: Strengthening the Voice and Capacity of Vulnerable Ethnic Minority Farmers
in Climate Resilience in Northwest Vietnam
(forkortet VOF), skal sammen med PanNature - vores vietnamesiske partnerorganisation videreføre og konsolidere de mange
gode resultater fra det tidligere klimaprojekt: Climate Change and Ethnic Minorities.
Her havde vi fokus på at styrke landbrugets resiliens (modstandsdygtighed) overfor
skiftende klima- og vejrforhold, samt opbygning af bøndernes kompetencer til at ar-

bejde med fortalervirksomhed overfor lokale myndigheder. De temaer fortsætter vi
med i det nye VOF-projekt.
Et projekt af den type har mange samarbejdspartnere, for at kunne løfte de komplekse opgaver. Og her kommer ADDA´s
mangeårig erfaring os virkelige til gode. Et
projekt af den type begynder med en grundig inddragelse af alle aktørerne i projektet og særligt de lokale myndigheder i de
udvalgte provinserne, samt i de enkelte distrikter og kommuner. Vi har afholdt de indledende workshops og møder med myndigheder i de to provinser Son La og Lai
Chau. Og på landsbyniveau med Commune
People’s Committee (CPC), som er den lokale administrationsenhed.

kale facilitatorer og her mødte jeg Huong
og Tran, som begge er lokale facilitatorer.
De to var også med i klimaprojektet CEMI
og har i tidligere været med i andre ADDA-aktiviteter. Huong håber, at bønderne i
landsbyerne vil tage godt imod klimatilpasningsmodellerne og være interesseret i at
tilegne sig dem i praksis. Tran håber på, at
de i projektet opnår en god spredning af viden om bønders muligheder for at klimatilpasse deres dyrkningsmetoder. Begge er
glade for igen at være en del af lokaludviklingen i Lai Chau provinsen og være med
til at præge og bistå bønderne i landsbyerne
med deres klimatilpasnings-tiltag.

Glædeligt gensyn
med lokale facilitatorer

Lokale afdelinger af Vietnam Farmers Union (VNFU) i distrikter, i kommuner og i
landsbyer vil være ansvarlige for de mange forskellige aktiviteter sammen med
ADDA´s hovedpartner - PanNature. I dette projekt varetager valgte lokale bønder
i organisationen VNFU i Son La og Lai
Chau Farmer Union både en implementeringsopgave, men de er samtidig også en
del af målgruppen. Ansvarsopgaverne drejer sig om at planlægge og afholde de mange aktiviteter og lave afrapportering. Og for
at kunne løse de opgaver, så styrkes deres
kompetencer inden for administrativt arbejde, medlemsinddragelse, samt landbrugsfaglig indsigt om klimaets effekt på dyrkningsmetoderne.
Med støtte fra ADDA og PanNature vil de
forskellige lokale afdelinger lave fortaleraktiviteter overfor myndigheder i provinserne og på nationalt plan. Trænings-aktiviteter skal blandt andet styrke landsbybeboeres
deltagelse i planlægning af klimavenlige produktionsplaner og værdikædeanaly-

Lige nu er projektet i gang med at afholde kurser for de lokale facilitatorer, som undervises i agroøkologi, samt i deltagerorienterede undervisningsmetoder. De lokale
facilitatorer spiller en nøglerolle i at gennemføre træning og møder med klimaudvalg i de enkelte landsbyer.
På mit besøg for ganske nylig i Son La provinsen overværede jeg en træning for de lo-

Partnere i provinserne
Son La og Lai Chau

Skribenten på besøg i en miniplanteskole, som indgår i et PanNature projekt
for Womens Union i Son La
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ADDA og PanNature medarbejdere
ved deres kontor i van Ho. Fra venstre:
Mr. Luu PanNature, projektkoordinator,
Mrs. Le – ADDA projektmedarbejder
og administration, Mrs Huong - local
facilitator Lai Chau, Arafa Khatib,
ADDA,general project manager, Mr.
Thang – PanNature projektmedarbejder,
Mr. Liem - PanNature projektmedarbejder, Mr. Thuong – ADDA medarbejder gennem 20 år, fotograf, chauffør,
projektmedarbejder m.m.

ser af relevante landbrugsprodukter. Tiltag
som kan fremme lokalsamfundenes samlede indtjening.
Endelig vil Tay Bac Universitet (TBU) i
Son La provinsen være med i samarbejdet om projektet. TBU skal være med til at
gennemføre den faglige landbrugstræning
og de vil bruge projektet i deres forskning
af klimaændringer og deres betydning for
landbrugsproduktion, miljø og markedsforhold. Vi har tidligere haft projektsamarbejde med TBU, der har bidraget med uddannelseskurser for de lokale facilitatorer, samt
udformning af det faglige indhold i markskolekurser.

Om PanNature
PanNature er sammen med ADDA projektets hovedpartnere. PanNature er ansvarlig
for gennemførelsen af projektet og at vi når
de ønskede mål.
Organisationen PanNature blev grundlagt i
2004 og er siden vokset og er blevet til en
innovativ og forandringsorienteret civilsamfundsorganisation, som arbejder bredt både
tematisk og geografisk i Vietnam. PanNature iværksætter initiativer, der fremmer
god regeringsførelse og gennemsigtighed
i naturressourcesektoren. Og de deltager aktivt i politiske diskussioner og leverer analyser og miljøvurderinger i forhold

til forvaltning af beskyttede områder, biodiversitet, skovforvaltning, minedrift, udvikling af vandkraftværker og miljøbeskatning
m.m. PanNature lægger vægt på at kunne
levere evidensbaseret forskning og analyse.
ADDA´s samarbejde med PanNature startede efter et møde i netværket Climate Change Group i 2013. Vi opdagede hurtigt de
mange fælles muligheder for samarbejde
og i efteråret 2014 kunne vi med støtte fra
CISU´s Klima og Miljø pulje påbegynde
projektet: Climate Change and Ethnic Minorities in Northern Vietnam. Vi har i årenes løb udviklet et godt samarbejde og forøget vores viden og erfaringer i forhold til
at arbejde med klimatilpasning i landbruget for etniske minoriteter på lokalt niveau i
Nordvietnam.

Gennem erfaringer fra ovennævnte projekt
og en række andre projekter med nationale og internationale partnere har PanNature
opbygget sig bred erfaring med kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed for etniske minoriteter og andre marginaliserede
grupper.
PanNature har kontakt til mange statslige
og internationale organer, samt donorer og
har gennem disse kontakter opnået adgang
til større politiske begivenheder og beslutningstagere på nationalt niveau. Gennem
deres egen nyhedstjeneste, www.Thiennhien.net, når PanNature et bredt publikum og
er samtidig velrenommeret blandt miljøorganisationer, regeringsorganer, samt i medierne.

Mrs. Huong og Mr. Tran øver metoder i
praksis sammen med en kvindegruppe i at
bruge de formidlingsmetoder, de er blevet
undervist i på ToT-en dagen før
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Udvikling
i andelssektoren i Cambodia
Af Helge Brunse, ADDA bestyrelse,
agronom, landekoordinator Cambodia
2004-2010

En ny projektansøgning vil med sine aktiviteter lægge endnu et lag oven på de
mange resultater, som ADDA gennem
25 års udviklingsaktiviteter har skabt i
provinserne Siem Reap og Oddar Meanchay. Og som har givet bedre økonomi
og velfærd for mange tusinde småbønder i de to provinser. Artiklen fortæller
hvad de nye mål bygger videre på
Da ADDA i 2005 startede med dannelsen af
SHG-er i Siem Reap provinsen og nogle år
senere i Oddar Meanchay provinsen, var vi
slet ikke klar på, at disse små lokale selvhjælpsgrupper (SHG) over årene ville udvikle sig, så de kunne gå sammen og danne
store andelsselskaber. Det gode spor er løbende blevet udviklet gennem de sidste 10
års projektaktiviteter.
Det betyder, at der i dag - 15 år efter starten er ca. fem tusinde medlemmer af andels-Cooperativer (AC-er) i de to provinser. Og medlemstallet er stigende, for der kommer nye
indmeldelser hver dag. Antallet af SHG-er er

steget til omkring 250, og der er nu oprettet
21 AC-er. En AC-er er en sammenslutning af
selvhjælpsgrupper. Også medlemmernes indtægter og velstand stiger med noget der ligner imponerende 17-18% om året.
ADDA´s nye ansøgning til CISU i Danmark beskriver et projekt, hvor der skal oprettes en velfungerende fællesforening/udviklingsenhed for alle andelsselskaberne i
de to provinser Siem Reap og Oddar Meanchay. Denne nye organisation skal sammen
med partnere, bestyrelser og NGO-er effektivisere driften af andelsbevægelsen i de to
ADDA-provinser.
Et sådant projekt giver det kun mening at
sætte i gang, når det kan bygge videre på
solide resultater.

Succes
forudsætter god basal drift
Artiklens billede viser det ugentlige møde
i en kvindeselvhjælpsgruppe, hvor dagens
tekst, som står skrevet på bannerne, bliver
gennemgået af projektets rådgivere. Læg
også mærke til pengekassen! I ADDA hylder vi princippet: `hjælp til selvhjælp´ og
selvom kvinderne i grupperne hører til de
fattigste i landsbyen, så har de været i stand

Regnskabsfolkene i CACU tæller pengene
for at se om kassen stemmer. På gulvet ligger der ca. 15 mio. Riel (3700 $)
til at spare en smule op hver uge. Denne opsparing har over årene ført til et vellykket
mikro-kreditprogram. Her kan kvinderne/
familierne låne af gruppens opsparing til en
rimelig rente. Og da alle medlemmer kender hinanden, så opstår der et positivt gruppe-pres som betyder, at der næsten ikke er
problemer med tilbagebetaling af lånene.
Andelsselskabernes økonomiske situation
har udviklet sig støt og deres samlede kapital er nu oppe på ca. $600.000, hvoraf omkring 80% bliver anvendt som en revolverende og risikovillig mikro-kreditfond. Her
kan medlemmer låne et beløb til en eller anden investering, det være sig indkøb af frø
til en ris- eller grøntsagsafgrøde eller indkøb af smågrise til opfedning. Der er ikke
krav til sikkerhedsstillelse, men alligevel er
tab på udlån meget små.

Sammenslutning af små
grupper/foreninger til store
andelsforeninger

En selvhjælpsgruppe med 20 medlemmer holder ordinært møde (2012)
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12 AC-foreninger i Siem Reap provinsen
har indenfor de sidste par år oprettet en velfungerende fællesforening, CACU, (Cambodia Agricultural Cooperative Union), som

Møde i CACUs bestyrelse, hvor man ser optimistisk på fremtiden for foreningen.
er godkendt og registreret af den cambodianske stat. Bestyrelsen har grund til at være
tilfredse, for økonomien i foreningen er
god, og medlemmernes generelle indtjening
stiger med 17-18% om året.
Dertil kommer, at etableringen af denne organisation også falder i tråd med Regeringens politik. Landets Landbrugsministerium såvel som andre ministerier i Cambodia
opfordrer til og støtter, at der oprettes landbrugskooperativer. Det har faktisk betydet,
at CACU er oppe på 15 medlemsforeninger, hvor de fire er AC-er, der ikke er dannet af ADDA.
I ADDA har vi været så heldige, at de bevilgende danske organisationer (DANIDA/
CISU) har haft forståelse for vores langsigtede planer med udvikling af andelssektoren
i specielt den nordlige del af Cambodia. Nu
ser vi det solide resultat af en langsigtet plan.

japansk bank (eller mikro-finansinstitut)
om tilførsel af kapital til favorable renter.
CACU har også indgået aftaler med firmaer og grossister vedrørende dyrknings/avlskontrakter for medlemmer for grønsags- og
kyllingeproduktion.
I to AC-er i Siem Reap området er der også
indgået kontrakter med den internationale
NGO Habitat om opførelse af to produktionsfaciliteter for drikkevand i flasker. Der er
et rigtig godt marked for flaskevand og for
de to selskaber er det en god forretning at
sælge drikkevand. Det lokale Landbrugsministerium fører tilsyn med vandkvaliteten,
hvilket har været et godt salgsargument, for
de to vandfabrikker opnår en overpris for
deres vand i forhold til andre mærker.

Resultaterne viser at fællesforeningen
CACU på mange måder medvirker til at understøtte erhvervsudviklingen og dermed
den økonomiske udvikling i provinsen.
Også i Oddar Meanchay provinsen mod
nord i landet, hvor ADDA´s støtte til oprettelse af AC-er startede noget senere end
i Siem Reap, er der ved at blive dannet en
fællesforening af 9 AC-er, som har været
støttet af ADDA. Fællesforeningen kommer
til at hedde PACU (Provincial Agricultural
Cooperative Union). Men AC-erne i denne
provins er ikke så veletablerede som dem i
Siem Reap. For eksempel er uddannelsesniveauet lavere og infrastrukturen dårligere.

Overbygningens opgaver
CACU´s mission er overordnet at understøtte
og forøge kapaciteten af medlemsforeningerne ved at indgå i økonomiske transaktioner
til forbedring af økonomien for medlemsorganisationerne. Det kunne f.eks. være ved
at indgå aftaler med banker om fordelagtige
renteaftaler for udlån til medlemmerne eller
aftaler med leverandører af råvarer (udsæd
og plantebeskyttelsesprodukter).
I CACU´s tilfælde er der for eksempel indgået aftaler med et lokalt firma (AMRU
Rice) om levering af økologisk ris til salg
i Europa, og der er indgået aftale med en

ADDAs lokale specialist Leng Soklay instruerer formanden for PACU i hvordan
Excel regnskabsarket overføres til ’Quickbook’ regnskabssystemet.
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Tørke udfordrer
Tanzania-projektets fremdrift
Ove Gejl Christensen
Landeleder for Tanzania

To års tørke i Dodoma-regionen projektets hovedområde i Tanzania –
presser fremdriften i det projekt, som
skal fremme småbønders adgang til det
lukrative marked for økologisk solsikkefrø. Artiklen belyser projektledelsens dilemmaer.

lig kompetenceopbygning af småbønderne.
Med presset fra en tidsbegrænset finansiering på tre år, så handler det som projektejer
om at tænke i det muliges kunst.

Den største udfordring

Tørken i Dodoma regionen har givet landmændene store tab. De fleste af småbønderne
koblet til projektet har stort set ikke haft noget udbytte på deres solsikkemarker. Enkelte
har haft en meget lille avl, som de så holder
En så omfangsrig tørke, som den der over
tilbage fra markedet, i forventning om højere
to år har ramt Dodoma regionen, giver
priser for solsikkefrøene senere på året.
ADDA´s projektledelse store udfordringer,
Uden afgrøder til salg – så holder opkøbere
for hvordan kan man forbedre småbøndersig væk. Så den situation har ført til fravær
nes markedsadgang, når de ikke er en solaf Vantage Organic Food (VOF) fra Indien sikkeafgrøde at sælge. Og hvordan skaADDA´s samarbejdspartner, som skulle opber man så alligevel fremdrift i projektet og
købe solsikkefrø fra småbønderne. Tvunget
holder fokus på det, som er muligt – nemaf omstændighederne har ADDA indgået samarbejde med 2 andre
opkøbere, Jackma Enterprises, Sunshine Industries og
endelig foregår der p.t. forhandlinger med PYXUS
Agriculture Tanzania, som
er en stor olieproducent.
ADDA har taget dette ekstraordinære initiativ, for at
vise småbønderne, at der er
interesserede opkøbere af
deres solsikkefrø, når de får
noget til salg. Og heldigt er
det, at de 3 nævnte opkøbere tilmed har indgået samarbejde med VOF, da de har
kunnet forene deres forskellige interesser. Opkøberne
er interesseret i solsikkeolien og VOF i solsikkekagerne. Så etableringen af dette samarbejde har været et
meget vigtigt skridt for ADDA-projektet, når nu den
ideelle plan ikke kunne lykDemoplot Mantogoro Village. God kvalitetsudsæd er brugt kes – at der var en afgrøde
at sælge.
til denne demonstrationsmark med solsikke
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Økologi-certificeringen er lykkes
Control Union, som er et hollandsk firma, har i 2019 fået certificeret og registreret 19.277 småbønder som økologiske avlere, hvis produktion opfylder kravene for
økologisk produktion til EU og USA-Canada. Småbønderne har i 2019 en skønnet produktion på 50.000 kg på i alt 45 ha. Antallet
af småbønder er tæt på projektets mål om at
nå 20.000 – 25.000 og det nås forhåbentligt
inden projektafslutning i 2020.

Fremavl af bedre såsæd
Brug af kvalitetssåsæd i solsikkedyrkningen er en central del af projektet. De traditionelle sorter, som anvendes i dag er slet
ikke gode nok. Fotoet af demonstrationsmark viser den potentielle afgrøde af solsikker, der kan opnås med brug af de bedste
sorter. Men da også fremavlen af kvalitetssåsæd er ramt af tørke, opnåede kun 7 ud af
de udvalgte 10 landmænd at få sået markerne. Og ud af de 7, var der kun 3, der havde
afgrøder til at høste og dermed skabe udsæd
for den kommende vækstsæson
Belært af erfaringerne, er det til den kommende sæson besluttet, at det ikke er nok
kun at tro på tilstrækkeligt naturlig nedbør.
Der skal kunne kunstvandes på arealerne til
fremavl af såsæd.
De udvalgte landmænd til dyrkning af såsæd vil modtage en særlig træning. TOSCI kontrollerer at udsæden kan godkendes,
hvilket TOSCI også gjorde ved de 3 avlere
fra sidste sæson. Alle 3 avleres afgrøder bestod kontrollen. På grund af vejrforholdene
desværre med et meget lavt udbytte på kun
41 kg på 2.2 ha.
Der er indgået aftale med ASA (Agricultural Seed Agency) om levering af hybrid frø
til 22 landmænd. De får en sort, som har givet op til 2.000 kg / ha, under de rette vejrbetingelser! Der vil være mulighed for at
andre af projektets landmænd også kan få
såsæd fra ASA, da der er indgået aftal om
levering af 7.000 kg frø til såsæd.

En kommende landsbyvejleder bliver trænet
i landsbyen Matongoro

Oplæring af
småbønder
til økologisk
dyrkning

Markedsføring af de nye sorter vil foregå ved møder med landmænd i landsbyerne, hvor repræsentanter fra ASA vil være
til stede og vejlede landmændene sammen med projektets trænerne – uddannet af
ADDA´s samarbejdspartnere.

I projektet er der trænet 186 landmænd til
at vejlede almindelige småbønder i høstteknik, udvælgelse af
såsæd, tørring af og
korrekt opbevaring af
frø samt regulering og
bekæmpelse af svampe og skadedyr.
Der er gjort en stor
indsats i at træne disse landmænd i økologiske dyrkningsmetoder. Der er i træningen
især lagt vægt på emner som vanding og
afvanding, beskyttelses afgrøder, jorderosion og forureningsforebyggelse ved etablering af buffersoner. Landmændene er også
blevet trænet i korrekt brug af økologiske
bekæmpelsesmidler og korrekt produktion
og brug af gødning.

ADDA har to underleverandører til at forestå træningen. Genesis, som er et privat firma, har trænet 14,845 landmænd og TOAM
- Tanzania Økologiske Forening, har trænet
4971 landmænd.

Sideaktiviteter i projektet
ADDA har fået etableret kontakt til forskellige firmaer som vil tilbyde service og produkter til småbønderne. Det drejer sig både
om økologisk gødning fra f.eks. kyllingeproduktion, men også udstyr til brug i marken.
Ud over solsikke er der også sat gang i udviklingen af en honning produktion. Der er
indkøbt 40 bistader produceret af en lokal
tømrer, som er fordelt til 8 grupper med 5
stader til hver gruppe. SESS Tanzania (Serve Environment and Social Support in Tanzania) vil forestå træning af kvinder og
unge i honning produktion.
Lige nu afventer vi at den lokale landboforening får udvalgt deltagere fra landsbyerne.
Når dette er på plads, så kan træning af de 8
grupper påbegyndes.
Så nu håber vi blot at 2020 bliver et rigtig
godt år for landmændene. For de trænger til
at have vejrguder, der er dem mere venligt
stemt, end i 2018 og 2019.

Demonstrationsmarker
med kvalitetsudsæd
Fremavlsmarkerne bruges også som demonstrationsmarker, hvor bønderne med egne
øjne kan se potentialet for dyrkning, når de
bruges kvalitetssåsæd og de bedste dyrkningsteknikker. Tørken har derfor også udfordret mulighederne for at have gode marker til brug i træningen af de landmænd,
som skulle uddannes til at oplære de lokale småbønder.
Det er derfor besluttet at etablere 22 demonstrations og trænings parceller hos udvalgte landmænd, hvor der kan kunstvandes fra søer og damme. Landmændene får
udsæd fra ASA. ADDA har ansat en praktikant, som skal koncentrere sin arbejdsindsats på dette område.

To års tørke gør solsikkedyrkning umulig .
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Velbesøgt konference gav flot
markering af 25-års jubilæet
De 60 fremmødte til ADDA´s Jubilæumskonference 1. juni på Kalø Økologiske Landbrugsskole fik et godt indblik i
de mange fine resultater, som er skabt
med de udviklingsmidler, som ADDA
gennem 25 år har formidlet til fattige bønder i landdistrikter i Vietnam,
Cambodia og Tanzania. Og dagen viste,
at ADDA med sine udviklingsindsatser
forfølger mange af FN´s 17 verdensmål
Et 25-års jubilæum er en stor begivenhed
for en lille NGO som ADDA. Ingen kunne tilbage i 2004 forudse at en lille initiativgruppe bestående af entusiastiske personer
fra Djursland kunne drive det så vidt. Nemlig at de her i 2019, 25 år efter starten kun-

ne se tilbage på en perlerække af solide impacts, som er skabt med god hjælp fra de
relativt få midler, som ADDA gennem årene
har formidlet til Cambodia og Vietnam og
siden 2008 også til Tanzania.
Det blev en dag, der synliggjorde de mange positive effekter af de bidrag, som danske borgere hvert år via deres skat giver til
udviklingsarbejde til befolkningerne i SYD.
Blandt deltagerne i jubilæumsarrangementet var Niels og Emely Dumas-Johansen,
samt Bodil E. Pallesen1 , som var nogle af
de centrale i kredsen af initiativtagere til
ADDA tilbage i 2004.
I News og Views nr. 37 har vi beskrevet
nogle af ADDA´s vigtige impacts gennem
25 års projekter i Cambodia og Vietnam.

1: Bestyrelsesmedlem, økonomichef samt landeleder i Cambodia
2: CISU (Civilsamfund i Udvikling, www.cisu.dk
3: DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier

Om indlæggene på konferencen
Indlæggene på Jubilæumskonference blev
formidlet både af ADDA´s lokale partnere,
forskere og ADDA´s egne landeledere. Repræsentanter for partnere i Vietnam og Cambodia fortalte om de vigtigste impacts – om
de mange tusinder bønder, som i gennemsnit
har fået 40 % højere indkomst efter at have
fået mere viden via et projekt. Det handler
om de bønder, som lever i afsides egne og
med begrænsede udviklingsmuligheder. Og
de fortalte om betydningen af at få bønderne
organiseret i andelsforeninger og andre grupper og hvordan det forøger deres selvfølelse,
som bl.a. viser sig ved at kvinderne har fået
en mere synlig ”stemme” i lokalsamfundene.
Erik Vithner, CISU2 fortalte om hvordan
organisationen med sine økonomiske midler bidrager til finansiering af aktiviteter,
der giver et folkeligt engagement og deltagelse i en bæredygtig udvikling for landene i SYD.

Lok Sokthea, direktør for READA, Cambodia – en meget vigtig partner gennem mange år for ADDA i Cambodia
– holder tale til Jubilæumsarrangementet
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CISU er en sammenslutning af danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde. CISU er en demokratisk forening med medlemsorganisationerne som
omdrejningspunkt. CISU har omkring 270
medlemsorganisationer, som repræsenterer
en bred vifte af interesseområder, organisationsformer og tilhørssteder.
Esbern Friis-Hansen, DIIS3 fortale om resultater fra studier af Farmer Field Schools
aktiviteter i Afrika. Denne metode er anvendt bredt i mange udviklingsprojekter –
også ADDA´s projekter. Så derfor har det
været naturligt for DIIS at samle erfaringer
med anvendelsen af konceptet og give anbefalinger til dens brugbarhed i forskellige
sammenhænge.
Ved jubilæet deltog også repræsentanter
fra den Vietnamesiske ambassade, som har
fulgt ADDA´s projekter i Vietnam over alle
årene.

ADDA delegation
møder dansk landbrug
Forud for konferencen havde ADDA inviteret delegationen fra Vietnam og Cambodia
til en velarrangeret studietur rundt i Danmark. Første stop var ved Landbrug & Fødevarer i København, hvor den 10 mand

Søren T Jørgensen, formand ADDA og Mr. Thao Zuan Sung, President of VNFU – et
meget betydningsfuldt partnerskab for ADDA´s arbejde i Vietnam

store delegation mødte eksperter inden for
økologi og afrikansk svinepest og fik brugbar viden med hjem herfra. Ligeledes blev
det til et møde med formand for L&F Martin Merrild. Herefter gik turen til Fanø,
samt et besøg hos en økologisk mælkeproducent. På SEGES i Århus fik de indblik i
rådgivningsorganisationens arbejde, samt

Erik Vithner, CISU fortalte om betydningen af folkeligt engagement i bæredygtig udvikling

et efterfølgende gårdbesøg. Besøg hos Axel
Månsson`s frilandsgartneri gav deltagerne
inspirerende indblik i danske produktionsforhold, også de økologiske. Det blev også
til et minderigt møde med i Niels og Emely
Dumas-Johansen i deres hjem.

Esbern Friis-Hansen, DIIS fortalte om Farmer Fields School
konceptet
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GÅ MED I JULEKAMPAGNE 2019

Kære medlemmer! - Giv en gave og støt
landbefolkninger i Cambodia og Vietnam
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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.

Flyttet?

Husk at betale!

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

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

Har du/I husket at betale medlemskontingent for 2019? Har du ved en forglemmelse ikke betalt dit medlemsbidrag, eller er du i tvivl, så kontakt venligst
sekretariatet på adda@adda.dk. Reg. nr. 9324, konto nr. 3245623703.

