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Igangværende ADDA projekter

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

AMDT. Linking small-scale farmers 
to the international market for organic 
Sunflower. Bridging project 07.2021 – 06.2022 Tanzania

1.255.000 kr.
AMDT

Community Development/Engage-
ment Project 04.2022 – 07.2023 Tanzania

1.027.000 kr. 
Poul Due Jensen Communi-
ty Engagement Grant

VOF Strengthening the Voice and Ca-
pacity of Vulnerable Ethnic Minority 
Farmers in Climate Resilience in Nort-
hwest Vietnam 01.2019 – 09.2022 Vietnam

4.000.000 kr.
CISU

Empowerment of small-scale farmers 
through the unification of the organic 
PGS network (VOAA) 01.2022 – 12.2024 Vietnam

2.973.646 kr.
CISU

EAC: Empowering Agricultural Co-
operatives and Civil Society in Siem 
Reap and Odder Meanchey 06.2020 – 11.2022 Cambodia

4.500.000 kr.
CISU

CSA: Climate Smart Agriculture roll-
out 01.2021 – 12.2023 Cambodia

3.875.000 kr.
CISU

Støtte til forbedrede levevilkår for 
småbønder i Myanmar gennem økolo-
gisk landbrug 05.2020 – 08.2022 Myanmar

1.490.000 kr.
Holkegaard Fonden

Organic Agriculture for Livelihood 
Improvement for the Pa-O Ethnic 
Group, Myanmar (ORGAP) 03.2022 - 12.2023 Myanmar

1.998.738 kr.
CISU

Engagering af landbrugs-seniorer i ud-
viklingsarbejde i ulande 07.2021 - 12.2024 DK

84.766 kr.
CISU Engagements-pulje

ADDA arbejder løbende hvert år med at søge midler til nye projek-
ter – især hos Danida, danske CISU, EU og andre offentlige dono-
rer. Endvidere har vi øget indsatsen for at få private fonde som do-
norer til at støtte ADDA’s projekter- senest med en donation fra 
Poul Due Jensens fond (Grundfos) til et nyt vandpumpeprojekt i 
Tanzania. 

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

Nyt om projekter i 2022
Vi har fået bevilget 2 nye projekter ved CISU med opstart i 2022, 
begge økologiske projekter i henholdsvis Vietnam og Myanmar. 
Samtidig er finansiering til en Bridging-periode igennem med en 
mulig fortsættelse af AMDT-projektet i Tanzania blevet forlæn-
get til sommeren 2022. I sommeren 2021 startede et mindre projekt 
med formidling i DK for landbo-seniorklubber m.v., som løber til 
slutningen af 2024.  
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Forside foto: Fra provinsen Siem Riep, Cam-
bodia
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Henover sommeren startede ADDA’ nye 
koordinator i Vietnam, Lucas Campos Fer-
reira. Lucas er fra Brasilien og er en ung 
agronom med erfaringer i at arbejde med 
småbønder i udviklingslande. Han er fuld af 
energi og gåpåmod, noget som ADDA altid 
kan bruge, specielt når det som hos os kan 
kobles med foreningens store erfaringer. 
Lucas er stationeret i Hanoi og hans primæ-
re opgave bliver at hjælpe med ADDA’ pro-
jekter i Vietnam, samt assistere med an-
søgninger til diverse donorer. Vi har netop 
afsendt en ansøgning til ”Green Climate 
Fund (GCF) i Sydkorea og flere andre an-
søgninger er på vej. Det tegner allerede rig-
tig positivt. 

Optakten til at få Lucas til Vietnam blev 
desværre et meget langt sejt træk. Covid-19 
nedlukninger og visumansøgninger var ved 
at tage modet fra os, især fordi papirarbej-
det blev lagt oven på de mange øvrige ud-
fordringer, som pandemien har givet os 
gennem de sidste par år. Om ikke andet, så 
har vores problemer bevist, at ADDA er en 
robust organisation, der ikke nemt kan blæ-
ses omkuld. 

Aktuelle indtryk fra Vietnam
Jeg har selv gennem det seneste halve år 
været to gange i Vietnam. Første gang for 

at igangsætte et nyt CISU-projekt om øko-
logi. Her skal vi hjælpe med at få en bedre 
koordinering af de deltagerorienterede pro-
ducentforeninger (PGS) i Vietnam, der kan 
fremme udformningen af en fælles metode 
for økologicertificering i Vietnam. 

På min sidste tur her i oktober deltog jeg i 
den afsluttende workshop på projektet om 
klimatilpasning af landbrug i det nordøst-
lige Vietnam også kaldet ”VOF-projektet”. 
Vi besøgte landsbyen ”Moc Chau”, som lig-
ger nær Laos i et uendeligt smukt landskab. 
Resultaterne viste, at de deltagende bønder 
i projektet havde mangedoblet deres ind-
komst. Nogle havde lært at dyrke ris på en 
ny måde (SRI-metoden), hvor forbruget af 
input er reduceret, metan udledningen hal-
veret og vandforbruget også er reduceret. 
Disse positive effekter af SRI-metoden har 
ført til, at den allerede nu indgår i Vietnams 
officielle politik for at imødekomme lan-
dets klimaudfordringer. Andre af de delta-
gende bønder havde lært at dyrke frugttræer 
på de stejle skråninger – flerårige afgrøder, 
som er meget bedre end majsdyrkning. Alt 
i alt rummer projektets resultatliste virke-
lig mange succeshistorier og endnu et bevis 
på at vores velafprøvede træningsmodel gi-
ver effekt. 

Dokumentation af indsatser
Som erfaren udviklingsorganisation er vi er 
nu ret sikre på, at vores metodevalg, både 
teknisk og pædagogisk, giver effekt, når den 
bliver anvendt overfor fattige bønder i ud-
viklingslandene. Derfor skal vi påtage os at 
skalere vore indsatser, så de kommer flere 
til gode. Men vi skal desværre også bruge 
større indsatser på at dokumentere og den 
opgave er efterhånden blevet lige så vig-
tigt som det at opnå resultater. Kloge hæn-
der var engang tilstrækkeligt til at opnå fine 
resultater, men vi må erkende at papirdo-
kumentation via rapporter også har haft sit 
indtog i udviklingsarbejdet. Vi skal kort 
sagt blive endnu bedre til at måle og veje 
vores resultater. En løsning på den udfor-
dring bliver at anvende lavteknologiske 
markbøger og mobiltelefoner i højere grad. 
Den type teknologier vil også kunne bruges 
af bønderne til at dokumentere deres indsat-
ser, for at opnå anerkendelse for deres ar-
bejde med at tilpasse sig klimaforandringer 
og arbejdet med at reducere udledningen af 
klimagasser. 

Vi skal alle bidrage til at løse den fælles 
store udfordring. I ADDA har vi viljen, ide-
erne og en organisation, der er parat til at 
bidrage. Forhåbentlig kan vi fortsat bidrage 
med flere gode eksempler, som andre også 
får lyst til at kopiere. 

Nye kræfter til ADDA
L E D E R
Af Søren Thorndal Jørgensen,
formand for ADDA

 Søren Jørgensen, ADDA (i midten) sam-
men med deltagerne ved det afsluttende 

møde i VOF-projektet i oktober
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Klimaændringer påvirker etniske 
minoriteter i det nordlige Vietnam
Lucas Ferreira, projektleder ADDA Vietnam

Større regnmængder og tørkeperio-
der tvinger småbønderne til at skifte 
til andre afgrøder, som giver mindre 
beskyttende jorddække og øger fare 
for erosion og jordforringelser – i 
sidste ende lavere indkomster. Artiklen 
betyder udfordringen og hvordan ADDA 
adresser den med sine projekter

Med et samlet areal på godt 330 tusinde 
km2 har Vietnam en varieret og rig biodi-
versitet – hver region med sin særegne na-
turlig skønhed og befolkningsdiversitet. De 
nordlige områder af Vietnam, også kendt 
for dets bjergrige områder, har et unikt 
landskab og imponerende skønhed, som 
sætter rammen for befolkningens livsvil-
kår. Områdets tropiske skovlandskab med al 
dens fantastiske natur og de dyrkede afgrø-
der blander sig med en enorm kulturel rig-
dom, skabt af de forskellige etniske minori-
tetsgrupper.

I de senere år har regionen dog lidt under 
de negative konsekvenser forårsaget af kli-
maændringer. Intense vejrforhold såsom 
unormalt store regnmængder eller drasti-
ske tørkeperioder har givet en negativ ind-
virkning på landbruget og menneskers liv. 
F.eks. har de klimatiske ændringer reduceret 

mulighederne om områdets hovedafgrøde: 
Ris. Mange steder i den nordlige del er det 
nu kun muligt at dyrke ris én gang om året 
mod tidligere to afgrødecyklusser om året. 
Andre tidligere dyrkede afgrødesorter kan 
ikke længere bruges under de nye klimati-
ske forhold. Det tvinger småbønderne til at 
dyrke nye afgrøder, som giver mindre be-
skyttende jorddække og fremmer erosion og 
jordforringelser.

Subsistenslandbrug under pres
Subsistenslandbrug præger livsvilkårene for 
de mange etniske minoritetssamfund i de 
landlige dele af de nordlige provinser. Ho-
vedparten af familierne ejer kun lidt ager-
jord og driver små, fragmenterede bedrifter, 
som er delvist nedbrudt. På de skrånende 
arealer er det vanskeligt at drive landbrug 
og det fører ofte til brugen af ikke bæredyg-
tige landbrugsmetoder. Brugen af uholdbare 
landbrugsmetoder er også fremmet af en sti-
gende kamp om jorden forårsaget af befolk-
ningsvækst og en stigende efterspørgsel ef-
ter landbrugsjord til at dyrke kommercielle 
afgrøder. Den voksende kommercialisering 
af områdets landbrugssystemet er drevet af 
krav fra en intensiv dyrefoderindustri, der 
har fået landmænd til at intensivere dyrk-
ning af ris, majs og andre monokulturer i 
dalene, samt ført til øget rydning af jorden 
på skrånende arealer.

Selv om fattigdomsraterne i Vietnam i det 
sidste årti er faldet imponerende, fra 14,2 
% i 2010 til 4,8 % i 2020, så er fremgan-
gen gået uden om minoritetsgrupperne. De 
ovennævnte landbrugsudfordringer bidrager 
til at fattigdomsrater blandt etniske minori-
tetssamfund fortsat er betydeligt højere end 
gennemsnittet i Kinh befolkning (den stør-
ste etniske gruppe i Vietnam), Tallene for de 
etniske minoriteter viser, at omkring 27,2% 
er vurderet som „marginalt fattige“ eller 
„fattige“ sammenlignet med landet som hel-
hed på 1,2%. (Ref.)

ADDA projekter adresseret kli-
maudfordringen
ADDA projekter i de senere år har spillet 
en vigtig rolle i bestræbelserne på at afbø-
de virkningerne af klimaændringer og glo-
bal opvarmning i den nordlige region af 
Vietnam. Det er sket ved at fremme brugen 
af bæredygtige landbrugsmetoder - kaldet 
Climate Smart Agriculture (CSA) teknik-
ker og initiativer til at styrke samarbejdet 
i landsbyerne. I september 2022, blev pro-
jektet „Strengthening the Voice and Capa-
city of Vulnerable Ethnic Minority Farmers 
in Climate Resilience in Northwest Viet-
nam (VOF)“ i partnerskab med PanNature 
og Lai Chau Farmers Union afsluttet, med 
anerkendt succes i de involverede provin-
ser. I 2022 har vi indledt projektet „Empo-
werment of Small-Scale Farmers Through 
the Unification of the Organic PGS Net-
work in Vietnam (ESUP)“, i partnerskab 
med Vietnam Organic Agriculture Associa-
tion (VOAA), med det formål at styrke og 
fremme økologisk landbrug.

 Agroforestry-system i Thin Village, Xuan 
Nha kommune, Van Ho District, Son La 
provinsen
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Nyt initiativ
Med det formål at afbøde virkningerne af 
global opvarmning og forbedre livsvil-
kår for de etniske minoriteter i det nordli-
ge Vietnam, har ADDA ansøgt Den Grønne 
Klimafond (GCF) om et nyt projekt. Pro-
jektet skal implementeres i provinserne Lai 
Chau og Tuyen Quang, som ifølge folketæl-
lingen i 2020 begge har højere fattigdoms-
rater end landsgennemsnittet. Tuyen Quang 
har en fattigdomsgrænse på 12,9%, og Lai 
Chau-provinsen rangerer som den næst fat-
tigste provins i Vietnam med en fattigdoms-
rate på 30,8%.

Hovedformålet med projektet er:
1.  Øge de deltagende familiers modstands-

dygtighed over for klimaændringer ved at 
implementere Climate-Smart Agriculture 
(CSA) praksis i udvalgte landsbyer.

2.  Etabler referencegrupper for Participato-
risk Garantisystem (PGS) for økologisk 
certificering.

3.  Udbrede projekterfaring på nationalt og 
internationalt plan.

For at nå disse mål vil projektet arbejde 
med følgende initiativer: Beskrive måder 
at øge landbrugsproduktivitet, som også gi-
ver mere stabile udbytter for de deltagen-
de etniske minoritetsfamilier; Etablere Far-
mer Responsive Groups (FRG’er) for at 
træne CSA-praksis til landmænd; slutte sig 
til de deltagende familier i PGSs intergrup-
pe; uddanne landmænd og landmænds le-
dere i organisatoriske færdigheder og øko-
logisk CSA; løbende indsamle mobildata 
om CSA-praksis for at identificere indika-
torer til at dokumentere effektiviteten af 
CSA-praksis med hensyn til tilpasning, af-
bødning og levebrød og dele modellen for 
landmænds deltagelse i modstandsdygtig-
hed over for klimaændringer på regionalt 
niveau.

Om Lucas Ferriera
Jeg kom til Vietnam i august måned og til-
sluttede mig ADDA-teamet i landet. Min 
første opgave var at færdiggøre ansøgnin-
gen til Den Grønne Klimafond.

Jeg er født i Brasilien, mere præcist på lan-
det i São Paulo-staten. I 2017 afsluttede jeg 
min uddannelse i Agronomi og i 2021 af-
sluttede jeg min kandidatgrad i Agroøkolo-
gi og Udvikling af Landdistrikter. I løbet af 
mine studieår fik jeg den enorme fornøjel-
se at studere og arbejde med småbøndernes 
landbrug i forskellige regioner og samfund 
i Brasilien. Alle med hver deres virkelighed 
og under de særegne vilkår forsøgte jeg at 
fremme bæredygtigt landbrug gennem agro-
økologi og agroskovbrug. Arbejdet med dis-
se typer af familier har altid inspireret mig 
og givet mig meget. For på trods af alle dis-

Kilder
Social and Environmental Statistics Department, General Statistics Office. (2021). Results of the Viet Nam: Household Living Standards 
Survey 2021. Viet Nam Social and Environmental Statistics Department. http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home.html
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se familiers vanskeligheder, så er det betyd-
ningsfuldt for mig at kunne give dem støtte 
og bibringe dem håb om bevarelse af miljø-
et, kulturen og social retfærdighed. Den op-
gave er særlig vigtig i udviklingslande som 
Brasilien og Vietnam. 

Alle ADDA´s lokale medarbejdere og sam-
arbejdspartnere i Vietnam ser frem til, at an-
søgningen til Den Grønne klimafond bli-
ver godkendt. Et projekt, der har til formål 
at afbøde virkningerne af klimaændringer 
og styrke etniske minoriteter, er i tråd med 
idealerne hos ADDA og de partnere, der 
har hjulpet med at gennemføre projekterne. 
Ydermere vil det være mulighed for at åbne 
op for en ny og bred vifte af muligheder for 
at få nye donorer til de projekter, der gen-
nemføres i Vietnam.
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 Besigtigelse af demonstrationsmarken. 
Landmandspraksis ses til højre for pælene.

Højere udbytte og lavere CO2 
aftryk ved klimasmart dyrkning 
af ris i Cambodia
Af Kjeld Vodder Nielsen

En solrig dag i september blev mark-
demonstrationen og resultaterne af 
”klimasmart” risdyrkning drøftet med 
både medlemmer og nysgerrige naboer 
til den lille andelsforening ”Khum Knart”. 
Særligt kvinderne var mødt talstærkt 
op med 39 ud af i alt 59 deltagere/
medlemmer. Den velfungerende lokal-
forening er ansvarlig for to markde-
monstrationer i ris og en i grøntsager.

Udbyttet tegner godt - ifølge prøvehøst af 3 
parceller i marken bliver det 5,7 tons/ha. Ri-
sen er dyrket i overensstemmelse med nye 
vejledninger for klimasmart ris produktion - 
udarbejdet i samråd med velfunderede res-
sourcepersoner og institutioner i Cambodia. 
Anbefalingerne omfatter blandt andet: Primi-
ng (forspiring efterfulgt af tørring) af den hy-
bride udsæd, semimekanisk etablering/plant-
ning på et jævnt og ensartet såbed, afmålt 
gødningstildeling flere gange gennem dyrk-
ningssæsonen, integreret plantebeskyttelse 
(IPM), samt rettidighed i alle operationer.  

Klimasmarte dyrkningsmetoder 
og merudbyttet reducerer Carbon 
Footprint
Bønderne beundrer den ensartede afgrøde, 
ligesom udbyttet og det økonomiske mer-
udbytte naturligvis giver stof til eftertanke. 
De gode rådgivere har beregnet et merud-
bytte svarende til ca. 3.500 kr./ha, som det 
fremgår af tabellen nedenfor. Klimasmart 
dyrkning reducerer samtidig klimaaftrykket 
(Carbon Footprint) til 53 % af emissionen 
pr. kg produkt i forhold til traditionel land-
mandspraksis - ifølge beregninger foretaget 
på basis af en klimamodel udarbejdet af det 
anerkendte ”International Rice Research In-
stitute” (IRRI). 

Når økonomi– og klimagevinsterne går 
hånd i hånd vil mange af metoderne blive 
taget af brug. Derfor forventes klimasmarte 
dyrkningsprincipper for ris at brede sig. Det 
skal dog bemærkes, at data og beregninger-
ne alene bygger på resultaterne fra én af de 
første klimasmarte demonstrationsmarker. 
Forhåbentlig indløber der tilsvarende positi-

ve resultater efterhånden som høsten af flere 
demonstrationsmarker skrider frem.  

Klimamodeller er i øvrigt et godt værktøj, 
fordi det giver vore partnere og lokale råd-
givere et fint udgangspunkt for at forstå sig-
te, udfordringer og sammenhænge i bereg-
ningen af Carbon Footprint. 
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 Utrættelige kræfter - projektleder Yun Sinang og 
Phong Saret. Saret (nr. to fra venstre) er formand for 

den velfungerende andelsforening ”Khum Knart”

Kilder til Carbon Footprint
Som det fremgår af diagrammet er emissionen af klimagasser fra den overrislede jord langt den største kilde til ”Carbon footprint” ved ris-

dyrkningen – hvor det især er emissionen af 
metan, der udfordrer. Der arbejdes med at op-
timere forholdet mellem perioder med tørre 
og våde marker, men det forudsætter velfun-
gerende vandings-/afvandingssystemer. Dis-
se grundlæggende forudsætninger er der end-
nu ikke økonomi til at rette op på i Cambodia, 
selvom behovet for infrastrukturudvikling er 
stort. Til gengæld er der et godt potentiale for 
dyrkning af ris med væsentlig lavere klimaaf-
tryk med økonomisk overskuelige virkemid-
ler.
 
Om projektet
Projektet Climate Smart Agriculture rollout 
(CSA) er startet I januar 2021 og løber frem 
til udgangen af 2023. Det er finansieret af 
CISU med 3.875.000 kr.

 To rismarker – demomarken til 
højre er dyrket efter CSA guidelines
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 ”Net-hus” til opformering af småplanter, her med kål. Den opformeringsform sparer dyre frø og giver mindre brug af pesticider, da de øm-
findtlige små spirer let angribes af skadegørere. Bønderne lærer selv at bygge net-huset, og har via projektet modtaget støtte til selve nettene.

Af landeleder Bodil E. Pallesen

Selvhjælpgrupper spiller en utrolig vig-
tig rolle i ADDA CSA-projekt i Cambo-
dia med at sprede viden om klimavenlig 
dyrkning af ris og grøntsager. Bodil 
Pallesen beretter fra at besøg hos 
selvhjælpsgrupper i november 2022 
sammen med CISU-repræsentanter

Selvhjælpsgruppen i Cheasman landsby-
en har været med i ADDAs projekter siden 
IWEP-projektet for mere end 10 år siden. 
De mødes fortsat fast to gange om ugen. 
Ved hvert møde indbetaler de ½ dollars og 
med årene er det blevet til en betydelig for-
mue for gruppen - penge, som de hele tiden 
kan låne ud og som vokser med de påløbne 

renter, som gruppen selv beholder. Medlem-
mer er siden starten gået fra at være blandt 
nogle af de fattigste bønder til nu at have 
rykket to fattigdomskategorier op og har nu 
råd til at kunne øge deres produktion. End-
videre er lederen af gruppen blevet valgt 
som leder af landsbyen og langt de fleste 
medlemmer er medlem af en lokal AC. Som 
medlem har de mulighed for at indkøbe 
gødning og låne yderligere penge til finan-
siering af en fortsat stigende produktion. 

Ligesom flere andre grupper i området, 
så deltager flere af medlemmerne i demo-
dyrkning af CSA-grøntsager. De har brugt 
nye dyrkningsmetoder til grøntsager be-
skrevet i CSA guidelines og det har resulte-

ret i øget udbytte, bedre kvalitet, samt bl.a. 
nedsat forbruget af sprøjtemidler og bru-
gen af kunstgødning. De går mere og mere 
over til at bruge organisk gødning og sparer 
dermed på CO2 aftrykket ved dyrkningen. 
Samlet har de øget indtægter grundet bed-
re kvalitet.

AC-erne spiller rolle i udbredelsen
Mellemskabet i AC-erne giver bønder-
ne mulighed for at låne penge til en lave-
re rente, samt købe gødning, også organisk 
gødning til billigere priser end ved de lo-
kale ”the midleman”. Men den verdensom-
spændende energikrise giver dem store ud-
fordringer, for priserne på gødning er steget 
mere end til det dobbelte siden sidste år. Og 

Stærke selvhjælpsgrupper tager 
CSA-guidelines til sig
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den udfordring kommer oven på en hård 
tid med Corona-nedlukning og manglende 
marked grundet fravær af turister. Prisen på 
bøndernes afgrøder er generelt ikke steget, 
dog kan CSA-grønsagerne afsættes til høje-
re pris grundet bedre kvaliteten. 

AC-erne hjælper bønderne med at arrangere 
grøntsagsdage – aktiviteter, hvor der kom-
mer mange mennesker og ser produkterne. 

Emner i CSA-guidelines for grønt-
sager
Bedre jordbearbejdning og etablering af 
småplanter med sunde frøplanter fra høj-
kvalitetsfrø, opformeret i net-hus. Øget 
brug af kompost og husdyrgødning og kalk-
ning efter behov. Drypvanding sparer på 
vandet. Plantning med plast sparer ukrudts-
bekæmpelse. Bedre viden om skadegørere 
og nyttedyr reducerer pesticidforbruget med 
mere end 50%. Optimering af høsttider og 
løbende høst sikrer høj kvalitet og forhin-
drer spild.

Markskoler og TOT
Projektet er indledt med at uddanne de 
kommende undervisere af bønderne på så-
kaldte TOT kurser (”training of trainees”. 

De uddannede gennemfører efterfølgen-
de markskoler i de enkelte landsbyer – og 
de er også i tæt kontakt med AC-ere, samt 
de to sammenslutninger af AC-er, vi kalder 
PACU. Efter den første sæson viser de sam-
lede resultater en stigning i udbyttet på 81% 
mod tidligere. Priserne er i gns. 25% højere 
sammenlignet med grøntsager, der ikke er 
dyrket efter CSA-principper. CSA-projektet 
forsætter frem til slutningen af 2023 indsat-

sen med at ”roll” out, både indenfor grønt-
sager som for ris. Selvhjælpsgrupperne er 
med på den.

 Sunde kålplanter dyrket efter guidelines fra CSA-projektet

 SHG- og AC-medlemmer i 
Chansor distriktet fotograferet 

sammen med Bodil, ADDA 
(midten) samt Rune (th) og 

Maria (tv) fra CISU, som 
besøgte ADDA-projekterne i 

november 2022
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Af Ove Gejl Christensen, landeleder for Tan-
zania

I 2021 har ADDA – støttet af AMDT 
fonden hjulpet tre kvinder i tre lands-
byer med at få moderniseret deres 
oliemølle og få lavet kontrakter med 
leverandører. Ove Gejl besøgte kvin-
derne i juni 2022 og fortæller her deres 
historie og om betydningen af projek-
tet

De tre kvinder har hver deres lille oliemøl-
le beliggende i tre forskellige landsbyer i 
Dodoma provinsen. Lige nu har de gang 
i oliepresserne, som nu står i nyrenovere-
de bygningerne, så de har kunnet opnå god-
kendelse til at kunne levere økologisk sol-
sikkeolie. Olien er sågar blevet godkendt til 
eksport til USA og EU.

Men inden de kom så langt, så har de været 
i gang med at male, sætte bygninger i stand 
og fået mølleriet tjekket. De har sat klinker 
på vægge og gulve og maskinerne var nye 
eller nymalede. Det var en stor oplevelse at 
høre kvinderne fortælle om den iver hvor-
med de var gået i gang med renoveringen af 
deres produktionsfaciliteter. 

Vi spurgte kvinderne, hvad der havde fået 
dem til at indgå i projektet. Alle tre svarede, 
at de ønskede at udvikle deres virksomhed. 
Alt dette er med til at udvikle lokalområder-
ne og sikre en langsigtet bæredygtighed.

Opbygning af leverandørnetværk
I projektet har også indgået opbygningen af 
et netværk af leverandører af solsikkefrø til 
kvindernes møller.

Der har været involveret 60 solsikkeavlere, 
som skulle levere frø til produktionen. De 
har fået træning i dyrkningsmetoder, samt 
undervisning i kontraktdyrkning og de tre 
kvinder har tilsvarende fået træning i at ud-
forme afregningsmetoder overfor deres le-
verandører.

Tanzania. Tre kvinder renoverer 
oliemølledrift

 Frøene skal tørre max. 
24 timer i solen. De må ikke 
blive for tørre, ellers er det 

svært at presse olien af 
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Projektets resultater
Projektet har vist betydningen af at anven-
de kvalitetsfrø til udsæd. De sorter giver et 
meget større udbytte og en bedre frøkvalitet 
frem for de traditionelle solsikkesorter, som 
normalt bliver dyrket i landsbyerne. Projek-
tet har derfor hjulpet solsikkeavlerne med at 
anskaffe kvalitetsfrø (QDS) fra landmænd 
som fremavler frø. Endvidere har der i pro-
jektet været fokus på at styrke rådgivnings-
tjenester i landdistrikterne, så de kan hjæl-
pe bønderne i hele værdikæden med at sikre 
god kvalitet af frøene frem mod salg. 

I træningen af bønderne er der endvide-
re lagt vægt på at introducere og integrere 
klimaproblematikken i dyrkningsmetoder, 
samt ikke mindst håndtering af den høstede 
både økologiske og ikke økologiske afgrø-
de for at reducere spild ved opbevaring. Der 
har normalt været et stort spild ved opbeva-
ring, på grund af opbevaringshytternes be-
skaffenhed.  Dyrkere af ikke økologiske af-
grøder har også kunnet deltage i kurserne. 

Projektet har yderligere haft fokus på at 
styrke bøndernes finansielle muligheder 
for at sætte gang i forretningsudvikling og 
iværksætteri. Et vigtigt element har været 
at få knyttet kvinderne med produktions-
anlæg til en bank. Tidligere har det været 
stort set umuligt for kvinderne at opnå fi-
nansiering til at lave udvidelser eller til dag-
lig drift, hvilket har gjort det meget besvær-

ligt om ikke umuligt for kvinderne at opnå 
finansiering til at lave opkøb af frø fra land-
mændene. 

Om projektet
Projektet er baseret på partnerskabet mel-
lem ADDA, den vigtigste forretningspartner 
Pyxus og landboforeningen Mviwata. Målet 
er dels at styrke dyrkningen af solsikkefrø, 
så produktionsapparat kan udnyttes maksi-
malt. Dels at hjælpe de kvinder og unge, der 
satser på at forarbejde solsikkefrø fra min-
dre jordbrugere, så de kan udnytte deres ny-
renoverede produktionsanlæg. ADDA har 
gennem AMDT hjulpet med at skaffe finan-
siering til renoveringerne, samt med at få 
kvinderne konsolideret, så de er i stand til 
kontraktmæssigt at tilknytte solsikkeavlere 
som leverandører. 

 En Oliemølle ejer viser 
stolt sit olieprodukt frem

 Oliepresser står i renoveret rum og pres-
ser solsikkeolie
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Flyttet?
Hvis du flytter, får ny e-mail eller tele-
fonnummer, så husk at give os besked 
enten via mail, adda@adda.dk.

Husk at betale! 
Har du/I husket at betale medlemskontingent for 2022? Har du ved en forglem-
melse ikke betalt dit medlemsbidrag, 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.

Som medlem bidrager du til, at fattige 
bønder i Asien og Afrika forbedrer 
deres livsvilkår gennem ADDA’s 
projekter gennem ADDA’s motto: 
„Hjælp til Selvhjælp“. Du får tilsendt 
to udgaver årligt af ADDA’s med-
lemsblad News & Views, som du 
sidder med i hånden lige nu. 

Desuden kan du følge med i vores 
mange projekter ved at tilmelde dig 
ADDA’s nyhedsmail og følge med på 
vores hjemmeside og på Facebook. 
Tilmeld dig via www.adda.dk. 

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

Bliv medlem af ADDA NU!

ADDA ÅRSINDSAMLING 2022
Giv en gave og støt landbefolk-
ninger i Cambodia og Vietnam

 Glade bønder i 
landsbyen Chhouk 
Village i Oddar 
Meanchey, som har 
modtaget støtte til ud-
gravning af dam, der 
forsyner hele landsby-
en med drikkevand og 
vanding af afgrøder. 

Se mere om hvordan 
du giver en donation 
på adda.dk

Medlemsbidrag fra tidligere år til 
ADDA har givet os mulighed for at 
medfinansiere en række mindre pro-
jekter i landsbyer tilknyttet ADDA-
projekter, bl.a. til en masse brønde og 
etablering af damme. Ofte er penge-
ne fra ADDA blevet boostet med mid-

ler fra de lokale kommuner. Donati-
oner fra årsindsamling 2021 løb op i 
65.000 kr. og beløbet er fordelt lige-
ligt mellem Cambodia og Vietnam.
Til årsindsamling 2022 har ADDA 
desværre ikke kunnet fastholde sin 
status, så medlemsdonationer kan give 

fradrag overfor SKAT. Vi håber trods 
dette at medlemmer fortsat vil donere 
penge til små projekter, der har bety-
der en stor forskel for den fattige land-
befolkning i Cambodia og Vietnam. 


