Venskabsbes

DVF havde 19-24. april besøg af tre gæster fra vores søsterorganisation Vietnam-Denmark
På 4½ dag nåede de både at se Fyn, Rosenborg slot, fiskeri i Hundested forude
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elegationen ankom søndag 19/4 til Kastrup
Lufthavn, hvor de blev budt velkommen
af ambassadør Vu Van Luu. DVF var også
i lufthavnen for at byde velkommen og sørge for
transport til deres logi på Frederiksberg.
Forud for besøget var der gået meget tid med
forberedelse af en af bestyrelsen nedsat gruppe
med Wilfred som ankermand. Vi havde fået sammensat et spændende program til vores gæster
med besøg på virksomheder og skoler, møde med
politikere og herboende vietnamesere, kulturelle
oplevelser og møde med det danske NGO miljø
samt Projektrådgivningen.
Den tidligere formand Jørgen Prag var vært
ved den føste aften. Vores gæster fik lejlighed til
at præsentere deres visioner for et samarbejde og
vores to organisationer orienterede hinanden om
vore kompetencer og muligheder for at indgå i et
samarbejde til gensidig gavn.

Fynske fristelser
Om mandagen tog delegationen til Fyn med
toget tidligt om morgenen, hjulpet af en herboende vietnameser fru Giang Mai Hilberg. De blev
modtaget af den nye næstformand Vân-Khanh
Dang. I Nyborg besøgte de virksomheden Salissa
Food som drives af et dansk, vietnamesisk og
afrikansk partnerskab. De producerer de lækre
Sambusi og Saigonruller, som forhandles i bl.a.
Kvikly og Superbrugsen. En af lederne er den
vietnamesiske forretningskvinde Mai Linh Louise
Funam. Derefter besøgte de Sct. Albani skolen
i Odense, som er en privat katolsk skole med
mange vietnamesiske børn.
Der blev også tid til at besøge Odense Rådhus
for at hilse på en kvindelig vietnamesisk læge, som
er medlem af Odense Integrationsråd. Mandag
blev afsluttet med en turistrundtur i Odense
og et besøg i det Vietnamesike buddisttempel,
hvor fru Nguyen Thi Hong Minh fik en lang snak
med præsten. Efter middag hos Vân-Khanh blev
delegationen trætte, men mætte af både mad
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oplevelser, sat i toget tilbage til København.
Tirsdag startede med et besøg hos “Pigegruppen” i Saxogade 111, et rehabiliteringsprojekt
for udsatte teenagepiger, såkaldte ’vilde piger’.
Pigegruppen og deres pædagoger rejste i januar
til Hanoi og Nordvietnam i 2-3 uger hvor de bl.a.
hjalp til på et hjem for handicappede børn, men
også som introduktion til en anden kultur som
et led i det pædagogiske arbejde med pigerne.
Socialpædagog Jannie Koch fortalte medrivende
om det imponerende arbejde, der bliver ydet i
dette projekt og vietnameserne lyttede og spurgte
interesseret.
Resten af dagen stod i kulturens tegn med
besøg på Rosenborg, Statens Museum for Kunst
og en havnerundfart, der tradition tro sejlede
forbi Amilienborg og Den Lille Havfrue. Den
vietnamesiske ambassade i Danmark var om
aftenen vært ved en middag for delegationen
og de folk fra DVF, der havde været med til at
tilrettelægge besøget.

Mødet med Mogens Lykketoft
Onsdag formiddag var en stor oplevelse for
delegationen, som mødtes med tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft. De vietnamesiske
gæster fortalte en interesseret Mogens Lykketoft
om den seneste udvikling i Vietnam, men der blev
også talt om gamle dage, Danmarks støtte til
Vietnam gennem tiderne, og om den uheldige tid
efter Vietnams nedkæmpning af Pol Pots terrorregime i Cambodia. Fru Minh har i en lang periode
som vicefiskeriminister, været medansvarlig for at
implementere Danmarks bilaterale udviklingsbistand i fiskerisektoren i Vietnam. Lykketoft viste
rundt i Folketinget, og besøget blev afsluttet med
en frokost i det traditionsrige ”Snapsetinget”.
Onsdag eftermiddag var der møde med
Johannes Nordentoft fra Projektrådgivningen,
hvor vietnameserne blev introduceret til den
danske civilsamfundsstrategi og de grundlæggende regler for at opnå støtte fra Danida til NGO
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Af Wilfred Glu
projekter. Dette møde efterfulgtes af et møde
med danske NGOere (se side 16).
Efter en huritg middag på restaurant Lê Lê
på Vestrebros Torv, blev dagen sluttet af med
en højkulutrel aften i det Kongelige Teater.
Programmet lød på balletten Don Quixote,
hvor deletagtionen fik den ekstra oplevelse at
se Dronningen og Prinsgemalen, der også var i
teatret den aften.
Formanden for VIDAFA Fru Minh havde under
forberedelserne ytret særlig ønske om at komme
til at se en dansk fiskerivirksomhed. Derfor var vi
meget taknemmelige for, at fiskeeksportvirksomheden O. V. Jørgensen, Hundested Fiskeeksport
åbnede sine døre for at fortælle om deres arbejde.
Fra virksomheden deltog både administrerende
direktør Henrik Mikkelsen og økomichef Ole
Andersen. Virksomheden var efterfølgende vært
ved en dejlig frokost.
Herefter gik turen tilbage til København hvor
delegationen havde møde med Ældresagen.
Fru Minh blev i 2007 Head of External Relations
Department i Vietnam Association of the Elderly.
Lis Vidkjær Hjorth, ansat i frivillige afdelingen,
fortalte veloplagt om, hvad man gør for ældre i
Danmark, fortalervirksomhed for ældre, og det
meget store frivillige arbejde i Danmarks største
forening med 540.000 medlemmer. Efterfølgende
nåede den kvindelige del af delegationen en
shoppingtur gennem Købmagergade, over
Gråbrødretorv og Strøget til Rådhuspladsen.
Nu nærmede VIDAFA besøget sig en ende, men
forinden var der arrangeret et afsluttende møde
på den vietnamesiske restaurant Café Houlberg
i Scala, som også var værter for den fantastiske
middag.
Navnet lyder ikke særlig vietnamesisk, men
der serveres særdeles lækker vietnamesisk mad
til rimelige priser, hvis man kan affinde sig med
den mere ydmyge grillbar-agtige indretning.
Vi fik rundet turen godt af og fik lavet nogle
aftaler for det videre samarbejde. Alt sammen
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øg fra Hanoi

Friendship Association (VIDAFA) med den energiske fru Nguyen Thi Hong Minh i spidsen.
en møder med Mogens Lykketoft i Folketinget, danske NGOer og Ældresagen

uud & Ole Riis
akkompagneret af en dejlig vietnamesisk menu
med bl.a. både pho-suppe (måske byens bedste)
og grillet oksekød.

Konkrete aftaler
Vi var enige om at der var vigtigt at have nogle
konkrete aktiviteter at samarbejde om, for at
en ordentlig kontakt kan bevares. DVF tilbød at
hjælpe VIDAFA med at realisere deres IT-projekt,
enten ved at være en slags konsulenter på en ansøgning til NGO puljen på den danske ambasade
i Hanoi, eller ved at lave en fælles ansøgning til
Projektpuljen.
Desuden bad vi VIDAFA hjælpe os med at
prøve at arrangere en række fundraisingkoncerter i 2010. Den tredje konkrete ting vi ønskede at
samarbejde om, var et Advocacy Seminar som
Sheltergruppen skal arrangere i Hanoi i 2014.
Vietnameserne ville nu gerne hjem og pakke,
fordi de nu var blevet rigtig trætte og samtidig
skulle meget tidligt op og i lufthavnen næste
morgen, men vi insisterede på, at de lige skulle
se Tivoli, og det var de efterfølgende glade for.De
var imponerde af den smukke have og de nyeste
rutschebaner.
Fredag tidligt om morgen kl. 5.00 blev delegationen kørt til lufthavnen. En stor tak til Thanh
fra Cafe Houlberg i Scala og Cuong for deres hjælp
med både logi og bespininger.
Det var meget givende at dele og udveksle
erfaringer med vores forholdsvis nye søsterorganisation. Programmet var nok lidt for komprimeret med oplevelser, således at vores gæster ikke
havde nok tid på egen hånd. Vi har nu fået skabt
en tæt kontakt en samarbejdspartner, der også
i mange andre sammenhænge kan hjælpe både
os og andre NGOer med at skabe nye kontakter,.
Og allervigtigst: Vi fik et utroligt godt indtryk af
personerne i VIDAFA’s ledelse. Venskaber blev
knyttet og det er jo et formål i sig selv.
Mere om VIDAFA på engelsk samt fotos
fra besøget i farver på www.davifo.dk
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VIDAFA delegationen
Formand Dr. Fru Nguyen Thi Hong Minh. 1981-2007 valgt til Nationalforsamlingen, medlem af
Økonomi og budgetudvalg 1992-2007. 1994-2007 vicemister for fiskeri med et stort samarbejde
med Hanoi-ambassaden om dansk bistand til fiskeri-sektoren. Opnåede i 1997 PHD grad i Politisk
Økonomi for afhandlingen “Capacity mobilization of private sector for fishery development”.
Uddannet som ingeniør i seafood processing 1969-75 ved Astrakhan University of Fish Industry
in Russia (Sovjetunionen).
Viceformand Pham Ngac. Profession: karrierediplomat. 1992-1995 : Ambassadør for de 5
nordiske lande. 1973-1992 Vietnams repræsentation I FN. 1968-1973: Vietnams delegation ved
Paris fredsforhandlingerne. 1956-1963: Presseofficer ved ambassaden i Peking.
Fru Nguyen Thi Thu Hien, permanent sekretær. Profession: diplomati/international relationer.
Siden 2004 ansat af Vietnam Union of Friendship Organisations.

VIDAFAs formål
Vietnam-Denmark Friendship Association (VIDAFA) blev stiftet den 5. juni 2007 med 100 kernemedlemmer og en bestyrelse på 21 medlemmer. Foreningen skal fremme samarbejde og forståelse
mellem de to folk samt bidrage til bilaterale relationer og venskab mellem Vietnam og Danmark.
Desuden yderligere fremme af udveksling af kultur og uddannelse, og samhandel og økonomisk
samarbejde. En del af den den generelle Vietnam Union of Friendship Organisations (VUFO).
Arbejdsplanen for den første periode (2007-2012) indeholder udvidelse af venskabs-aktiviteter,
større økonomisk samarbejde, kulturelle, uddannelsesmæssige, sociale og lokale aktiviteter, samt
udvikling af foreningen. Især vil foreningen organisere dialoger, seminarer, digt-konkurrencer,
kultur, musik, arkitektur, sang og begivenheder i både Vietnam og Danmark.
Foreningen vil også fremme udvidelse af handel og investeringssamarbejde.

VIDAFAs mål
IT equipment support for schools in poor regions in Vietnam er et forslag fra VIDAFA til et projekt,
der indkøber IT-udstyr til tre skoler i fattige provinser, i henholdsvis Ninh Binh (nord), Thua Thien
Hue (central) og Kien Giang (syd).
Projektet koster ca. 700 mill. dong, ca. 220.000 kr. pr skole. Vi hører meget fra interesserede
der har ideer eller forslag, og delegationen medbragte både kortfilm og et power point show,
der fortæller om projektet.
VIDAFAs projetforslag findes på hjemmesiden.
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