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På trods af kraftige nedskæringer
i DANIDAs u- landshjælp er det
lykkedes ADDA gennem CISU
at få bevilliget endnu et projekt
til fremme af økologisk produktion af grøntsager i Vietnam. En
samarbejdsaftale om projektet
mellem VOAA (Vietnamese Organic Agricultural Association) og
ADDA bliver underskrevet d. 25.
april 2016 af projektkoordinator
Fr. Arafa Khatib.
Certificering af
økologiske produkter – PGS
Da der er en kraftig stigning i efterspørgslen af økologiske fødevarer, har
VOAA indgået et samarbejde med
ADDA om yderligere udvikling af produktionen af økologiske fødevarer til
især storbyer i den nordlige del af Vietnam. VOAA er en økologisk forening,
som blev etableret som et af resultaterne
af det tidligere økologiske projekt ”Organic Agriculture Project”, som løb i perioden 2004-2012 og var finansieret af
Danida. Et andet resultat af ”Organic
Agriculture Project”, som tidligere har
været omtalt i News and Views nr 30,
var anerkendelse af et certificerings sy-

Fine økologiske tomater.

stem, PGS (Participatory Guarantee System og Organic Products), så forbrugerne kan være sikre på, at det vitterligt er
økologiske produkter de køber, når PGS
mærket er påført produktet.
PGS mærket er en stor succes, og derfor ønsker VOAA med hjælp fra ADDA
at sprede den økologiske produktion og
PGS certificering til nye områder i Vietnam. Efter afslutning af ”Organic Agriculture Project” administrerer VOAA nu
PGS i hele Vietnam. Yderligere oplysninger om PGS kan findes på:
https://sites.google.com/site/pgsvietnam.
Landmændene lærer at sikre afsætningen af deres økologiske produkter
I projektet lærer landmændene vigtigheden af samarbejde ved planlægning og
afsætning af avlen. Der er behov for en
organiseret og sikret afsætning af produkterne, så landmanden kender de økonomiske betingelser. Produktionen af øko-

logiske produkter sker for det meste efter
aftale med køberne. Dermed er såvel afsætning som pris sikret. Produkterne bliver afhentet af indkøberne, så landmændene kan bruge tiden i marken og ikke på
transport til markedet på en knallert.
ADDA vil styrke landbefolkningernes
sundhed og økonomi i Nordvietnam
ADDAs ansatte i Vietnam glæder sig til
at komme i gang med projektet. Det vil
styrke samarbejdet mellem de forskellige interessenter i Vietnam, hvilket forhåbentligt vil føre til flere udviklingsprojekter i Nordvietnam, hvor behovet er
enormt. Landbefolkningen har ikke fået
stor andel i den økonomiske udvikling,
der ellers finder sted i Vietnams storbyer, hvor det er industriel produktion,
der tegner den økonomiske udvikling.
Der er stadig behov for udviklingshjælp
til især det bjergrige nordlige Vietnam,
hvor bønderne forsøger at overleve på
meget små landbrug, og hvor dyrkningsforholdene er meget vanskelige.
Bl.a. derfor er det dejligt, at ADDA kan
være med til at styrke udviklingen af
sunde fødevarer, som ud over sundheden også vil øge bøndernes økonomiske
vilkår. Der er dog lang vej endnu. Forurenet jord og vand samt dårlig infrastruktur er et problem for økologisk produktion. ADDA har gennem flere private
donationer, som supplement til DANIDA, støttet mange mindre projekter med
etablering af brønde og infrastruktur i
flere landsbyer, men der er behov for
meget mere.
Levering af grøntsager til markedet.

3

