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Til Medlemmerne
Også i 2006 havde IGF mange aktiviteter i Indien. De sidste 5 år har vi haft gang i mange projekter, så nu er det på tide at give et overblik og
trække hovedlinjerne op.
På det globale plan er billedet dystert hvad
angår de fattiges forhold specielt i den 3. verden.
Måske er andelen blevet en anelse mindre, men
de sakker mere og mere bag ud med øget skel
mellem de lokale rige og fattige. Korruptionen
lever i bedste velgående, det samme gør drivhuseffekten med global opvarmning til følge og der
er krige utallige steder. Man kan undre sig over
hvor effekten af Vestens indsats er blevet af. Der
er flere faktorer der spiller ind. Tag Indien som
eksempel. Landet havde for c. 4000 år siden en
civilisation med et bystyre, renovationssystem
o.l. som vi kender det i dag i Europa. Herefter
ødelagde c. 1000 år muslimsk undertrykkelse
kulturen, hvorefter c. 300 års europæisk herredømme ødelagde det økonomiske fundament.
Største parten af de fattige lande lider under efterveerne af en lignende fortid og genopbygningen specielt af befolkningens mentalitet er en
langsommelig proces. Vestens udviklingsindsats
har indtil nu været efter en vestlig model i samarbejde med lokale myndigheder uden de basale
forudsætninger, der er nødvendige så som demokratisk beslutningsprocesser, tradition for refleksion og kritisk tænkning, forståelse for de svages
rettigheder og behov etc. Efter godt 5 årtiers indsats

er man begyndt at forstå betydningen af et stærkt
civilsamfund som forudsætning for udvikling.
Sagen er, at man kun kan forbedre forholdene ved
at styrke civilsamfundet. Dette skal ske gennem en
proces der ikke bare er overstået på nogle år; for
vesten har denne proces taget c. 300 år. Med baggrund i dette har IGF gjort sin indsats blandt de
fattigste som lever i landdistrikterne og udgør den
største del af civilsamfundet i Vestbengalen. IGF
udnytter sit lokalkendskab til gennem civilsamfundet at gøre sin indsats. Samtidig med at målsætningerne hele tiden fastholdes. Efter de sidste års
indsats er vi nu begyndt at se resultaterne: C.
10.000 brugere har alle i varierende grad fået forbedret deres levestandard og via c. 20 netværksorganisationer, der har fået øget deres kapacitet, har
vi fået dannet et lokalt udviklingspotentiale. Pga
disse resultater får vi et stigende antal henvendelser fra andre brugere, organisationer, institutioner,
videnscentre og regeringsafdelinger, som ønsker at
deltage. Dette har vi ventet på i mange år og vil
udnytte disse forbindelser til at optimere udviklingen. Der er dog mange problemer som bl.a. skyldes at man ikke arbejder isoleret men som en del af
samfundet med de påvirkninger dette giver. Efterhånden med større erfaringer bliver vi bedre til at
takle dem. Vi vil uden tvivl med en fortsat indsats
skabe bedre levevilkår for de lokale, en indsats og
metode, som også vil kunne bruges af andre. Hvem
ønsker ikke at få et godt liv, men det er ikke noget
man bare skaber eller opfinder, derfor er der behov
for at de der har det bedre kan støtte og hjælpe; det
er det IGF gør.
Pga de gode resultater ønsker de lokale igangsættelse af flere projekter men pga begrænset kapacitet må IGF holde igen. Der er dog alligevel kommet et antal aktiviteter i gang, af forskelligt omfang og indhold.
 Efter afslutning på den husdyrhold projektet
fase I er det med stor glæde at vi har kunnet
iværksætte fase II som gør udviklingen mere
bæredygtig. Det er svært at måle alle resultater
men der er sket et mærkbart fald i fattigdommen bland de fattigste f.eks. tigger de fattige
ikke længere om mad hos deres naboer.
 Arbejdet med hjemmeindustri projektet har
været meget positivt. Hovedproblemet i dette
projekt har vist sig at være videresalg af produkterne. Andre NGO'er der har arbejdet med
lignende projekter har ikke indset dette med et
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dårligt resultat til følge. Der er mange der
ønsker at deltage. Kathrine yder en stor indsats for dette projekt.
Der er indsendt ansøgning til forsættelse af
IUK og Fødevaresikkerheds projektet under
ledelse af Bodil og Søren (IUK projektet
blev for nylig godkendt af PR, Fødevaresikkerhedsprojektet forventes at vil blive godkendt).
IGF har engageret sig i endnu et vigtigt område nemlig fiskeri. Alle beboere har 1-3
damme, men produktionen er tæt på nul. Vi
har samarbejdet med Nanna Roos ved Human Ernæringsinstituttet ved Landbohøjskolen. Samarbejdet med hende og hendes samarbejdspartner i Bangladesh, Bangladesh
Agriculture University (BAU) har både kulturelt og fagligt vist sig at være rigtig godt.
Nanna's forsningsresultater er blevet udnyttet
til gavn for i første omgang 33 familier med
mulighed for mange tusinde i fremtiden.
Det er besluttet at gennemføre en Training og
Trainers (TOT) Workshop i Sunderbans med
deltagelse af eksperter fra fjerkrænetværket
fra Landbohøjskolen og ressourcepersoner
fra Bangladesh. I denne er indbygget et dynamisk aspekt som lører projektmedarbejdere
at opbygge kapaciteten hos landmændene
(blev gennemført jan/feb 07, referat følger)
I september gennemførte Lene og Inga en
forundersøgelse til et sundhedsprojekt for
kvinderne i Sunderbans. Vores datter Mita
fungerede som dansk/bengalsk tolk. Kvinderne i Sunderbans lider om nogen under det
manglende sundhedssystem. Ansøgning til
projektet er indsendt (blev godkendt dec.
2006)
Henrik Bregnhøj fra UBU har også indsendt
ansøgning om fortsættelse af arsenik projektet, samt iværksættelse af forbedrede sanitære
forhold (bygning af latriner). Han søttes af en
meget kompetent person Erik Thorbjørn Nørremarn der har erfaring med dette gennem
mere end 10 år. Vi kan desværre ikke længere involvere studerende fra DTU pga den
prolitiske udvikling i Danmark.

kring sine arbejdsforhold forlod Charlotte Vesterlund McAnish KVL til fordel for Fyns amt.
Mht. fortalervirksomhed fortsætter IGF samarbejde med Nordea i Svendborg, DFDS i Odense, revisionsfirma Deloitte i Svendborg, KVL, DTU, Tietgens skole, Seniorer uden grænser, Svendborg
sygehus og Kvindeligelig Frimurerlogen i Svendborg.
Som følge af de mange aktiviteter og gode resultater er der et stigende arbejdspres og derfor er det
nødvendigt med flere aktive medlemmer så arbejdet bliver mere sjovt og effektivt. Som en global
og privilegeret borger i Danmark må man føle sig
forpligtiget til at gøre noget for de trængende. Fra
Danmark deltager IGF i udviklingsindsatsen på
globalt plan, hvor vi har brug for flere dygtige folk
IGF’s netværk og aktiviteter i Indien skaber gode
muligheder for at gøre en effektiv indsats.
På IGF’s vegne takker vi alle der har støttet os i
vore bestræbelser på at fremme en bæredygtig udvikling på globalt plan og ser frem til et endnu
mere udbytterigt næste år.
IGF bestyrelse
Måske forkortes så at regnskabet kan være
med.

Hjemme i Danmark varetager Bente medlemsplejen på fortrinligt vis, så der er bedre styr på
dette. Ulla har travlt med nye bedrifter i Afrika,
men hun støtter os stadig med regnskaberne og
andre emner. Kathrine har travlt med at gøre sin
speciale færdigt. Søren er flyttet til Lolland Falster og er glad for sin nye bopæl. Poul har travlt
med at passe sin familie. Pga usikkerhed om3(17)

Igangværende Projekter:
Som nævnt ovenover, er der kommet flere projekter af varierende størrelser. Nogle er med eget
bidrag andre med andre midler. De to største er
med Danida støtte og tre mellemstore støttes af
Projektrådgivningen. Nogle af dem kan give
anledning til noget større i fremtiden.
Husdyrholdprojekt fase 1 afsluttes
Den procesbaserede implementering af projektet
fulgte ikke helt planen men den udviklingslinie
der banede sig vej undervejs. Dette medførte også
at projektet gennemførtes over 4 år i stedet for
normeret 3 år. Charlotte var i Indien og udførte
evaluering af projektet og siger:
I det store og hele har projektet givet et godt
resultat i form af stor kapacitetsopbygning af
partneren JGVK. Som en anden del af civilsamfundsstrategien blev der dannet et netværk
mellem JGVK og de 4 organisationer: KMUS,
SMMS, SGGT og SMUS. De ligger alle indenfor
en ca. 20 km radius. JGVK er den centrale

partner. De har fået kapacitets-opbygning til at
skabe deres egen struktur, udvælge deres projektområder, organisere beboerne i selvhjælpsgrupper
(SHG’er) og landsbykommiteer (VC’er). Ca. 4070% af brugerene hørte ved projektets start til de
fattigste i samfundet. Ca. 2.000 brugere blev organiseret i 178 SHG’er og 13 VC’er, som varetager brugernes rettigheder. Disse SHG’er har
sparet mellem 500-1200 kr op hver, som bruges til
mikrokredit og mikrofinans blandt egne medlemmer til deres egne fastsatte formål. Tilbagebetaling af lånene med 24% renter har fået gruppernes kapital til at vokse og har frigjort dem fra
pengeudlånere. Dette har skabt et stærkt udviklingsfundament i det lokal civilsamfund i området
og kvindernes sociale forhold er forbedret og flere
har ønsket at tilslutte sig JGVK. Efter deres eget

valg fik brugerne uddelt husdyr bestående af enten
8 kyllinger, 2 geder, 2 får eller 2 grise. Opdrættet
blev støttet af 2 landsbykvinder og en central
organisator for hver landsby samt monito-reret af
organisationsledelsen, som stod for dataindsamling, ugentlige møder blandt projektpersonalet, månedelige møder blandt alle projektmedarbejdere og organisa-tionsledere mm. Efter ca.
3 år har man opnået en væsentlig kapacitetsforbedring hos brugere, projektmedarbejdere og
net-værksorganisationerne. Desuden har man hos
brugerne opnået en bedre helbredsstatus gennem
bedre ernæring, øget indtægt på mellem 50-100%
samt en forbedring af sociale forhold hos kvinderne. Der har også været problemer som hovedsag-lig
skyldtes mangel på lokal kapacitet. Forsyning af
daggamle kyllinger og vacciner måtte man skaffe
fra Kolkata gennem den lokale regering, som er
yderst upålidelig i sine leverancer. Lokal tradition
for at holde husdyr uden supplerings-foder har
været et stort problem til trods for at træningsaktiviteter med dansk konsulent har hjulpet en hel
del. Uvejr med to oversvømmelser på tre år har
også været et problem. Der er dog opnået en
overbevisning hos brugerne om, at det nytter noget
at gøre en indsats, således at de er in-teresseret i at
tilslutte sig orgsanisationen og projektet.
Arbejdsmetoden er helt rigtig, da flere problemer er
forbundet med hinanden, og vi ar-bejder med den
svageste del af befolkningen. Set i det lys, kan man
ikke forvente et meget højere udviklingsniveau på 4
år. I de fleste områder, er der igangsat en process
med aktivi-teter som bl.a er uddannelse for
børnene, nye landbrugsafgrø-der, fiskeri og
sundhedsforbed-ringer. Disse akti-viteter er alle
foranlediget af brugerne. Dvs. projektet har en
meget holistisk tilgang til aktiviteterne som vil
sikre opfyldelse af alle målsætningerne over en
længere periode.
Fødevaresikkerhed- fase 2 i Birbhum:
IGF’s Fødevaresikkerhedsprojekt fase 2 fortsatte
lige som IUK-projektet (se denne) den gode udvikling i 2006 og har stort set opfyldt målsætningerne
(projektet udløber 31.8.07). Målene er dels at
nedbringe den årligt tilbagevendende mangel på
fødevarer i 4-5 måneder for de fattige i landdistrikterne i Vestbengalen, og dels at udforme en model,
der kan bidrage til at sikre en langsigtet udvikling
(ved at få de lokale civilsamfundsorganisationer,
landsbygrupper og kommunalråd til at overtage
ansvaret for at føre udviklingsprocessen videre, når
projektet stopper).
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samtidigt var på projektbesøg, LKP (både projektansatte og bestyrelse) og Neil Webster. Det gjorde
det også ift mulighederne for at videreføre projektet
i en fase 3. Neil Webster samlede sine forslag i en
rapport og kom med en række anbefalinger til fase
3, som IGF og LKP siden har udarbejdet og afleveret til Danida gældende fra 1.9.07-31.8.11. Vi
venter i skrivende stund på den endelige tilbage
melding.
Lokal administration af det arsenik inficerede
drikkevand i Vest Bengalen, Indien.
Styrkelsen af de fattige og jordløse landsbybeboere fortsatte, og projektets måde at sikre dette
på vandt stigende udbredelse og opmærksomhed. Vi nåede op på at involvere næsten 14.000
familier eller dobbelt så meget som de oprindelige anslåede 7000. At dette har kunnet lade sig
gøre, skyldes at det lokale politiske system
(Gram Panchayat) har øget sit tilskud til aktiviteterne og i nogle tilfælde bidrager med næsten
¾ af de samlede udgifter. Der blev foretaget en
midtvejsevaluering af 2 lokale konsulenter, som
viste, at der er sket en reel forbedring af de fattiges fødevaresituation over tid, også for de allerfattigste. Dog er fremgangen for de allerfattigste
stadig mindre end for resten, hvilket derfor kræver nye løsninger & tiltag.

Projektet er i en fase hvor alle aktiviteter udføres
af den kale organisation og feltarbejdere, for at
kunne gøre arbejdet bæredygtigt. De 12 feltarbejdere mødes hver fjortende dag og CBO lederne
mødes hver måned med de lokale administratorer
for af koordinere aktiviteterne. Der har været afholdt 12 workshops, 4 af disse omkring tekniske
arsenik emner udover 8 omkring SHG udvikling
og andre sociale emner.
Monitorering af SHGer en daglig aktivitet for
feltarbejderne hvor 2400 møder i de 90 SHGer og
3-400 målinger af arsenik i private brønde har
været udført.

Den anden del af arbejdet med at udvikle en
model til at engagere de officielle organisationer
(det politiske system og embedsmandssiden) og
opbygge deres kapacitet til at de reelt kan overtage opgaven har også udviklet sig meget positivt. LKP har arbejdet meget med at støtte implementeringen af loven fra 2005, der gør landsbyrådene (Gram Unnayan Samiti) obligatoriske
og hermed har skabt et bindeled mellem de fattige, Selv-Hjælps-Grupper, landsbyen og Gram
Panchayats. I projektområderne har flere og flere af kommunalrådene (Gram Panchayats) fået
overdraget ansvaret for midler til implementering af projektaktiviteter – behørigt fulgt af
LKP. De 29 deltagende Gram Panchayats bidrager med flere og flere midler – nogle som nævnt
ovenfor helt op til ¾ af de samlede udgifter.
Projektet gennemgik i slutningen af 2006 en
såkaldt ekstern evaluering, idet Neil Webster fra
Dansk Institut for Internationale Studier i november besøgte og undersøgte projektet (som i februar
2005). Det gav igen spændende diskussioner
mellem IGFs administrator (undertegnede), der

Derudover har 51 aktiviteter i landsbyerne (for
eksempel informationsmøder, målekampagner,
nye landsbyinspektioner) og 6 yderligere møder
5(17)

med NGOer, lokalregeringer og TV været rapporteret. 2 fællesrensningsanlæg er blevet konstrueret til benyttelse af hver 20 familier og 10
husholdnings filtre er blevet implementeret, men
den mest benyttede løsning har været at vejlede
folk til at benytte håndpumper til vand med lavt
arsenikindhold.
Ganesh Sengupta fra IGF har regelmæssigt monitoreret projektet når han har været i Indien i
området for en periode på i alt 4-5 måneder, og
Kathrine Thyø (IGF/UBU) besøgte projektet i
August. Under et ophold på 17 dage i december
foretog Marianne Lüders fra UBU en kombineret monitorerings og deltagerbaseret evaluering
af de totale resultater for projektet. Fra dette
arbejde kan de følgende resultater for projektet i
relation til de originale målsætninger udledes.

Kapacitets udvikling Alle tre CBOer er i stand
til at facilitere deltagerbaserede processer og
udføre teknisk arsenik arbejde i landsbyerne og
holde sig ajour, selvom systematiseringen af
data godt kunne forbedres. De ansatte fra alle
CBOer udveksler erfaringer og udfører alle aktiviteter i fællesskab. projektet har dannet en bæredygtig interesse fra andre CBOer der ønsker at
deltage i en fremtidig fase af projektet. Der er
set flere eksempler på samarbejde med lokale
autoriteter f.eks. hvor de har doneret dyb vands
boringer og samfinancerede rensningsanlæg.
bevidsthed omkring arsenik problemet og løsninger: Det anslås at ca. 22000 mennesker i 21
landsbyer har opnået bevidsthed gennem projektet og at mere end 1000 kvinder/familier i 10
landsbyer er blevet organiserede i SHGer og er
begyndt at opspare penge.
Implementering af løsninger: Det anslås at mere
end 80 % af landsbybeboerne i 8 landsbyer ( og
mere end 50 % i de 3 andre landsbyer) nu drik-

ker sikkert vand på grund af de foranstaltninger
der blevet foretaget af projektet. 57 & drikker
vand fra en sikker dybvandsboring, 20 % drikker
fra naboens eller deres egen sikre ikke dybvandsboring, mens 4 % benytter sig af de behandlings
faciliteter der gives fra projektet.
Gældende for alle resultater er at projektet har
opnået mere end forventet og lovet fra begyndelsen. Projektet strækker sig ind i 2007. I slutningen
af 2006 ansøgte UBU og IGF med JGVK og KTT i
Minepuljen om et nyt projekt for næsten 3 mil kr.
Dette projekt skal forsætte arsenik aktiviteterne og
samtidig inkludere hygiejne i et større område og
inkludere flere lokalorganisationer.
IUK:
IGFs Information, Uddannelse og Kommunikations
(IUK) projekt til fremme af fattigdomsorienteret
udvikling fortsatte med høj fart i 2006, som er den
sidste periode op ttil udløbet d. 31.3.07. Vores
partner LKP har nu via projektets såkaldt IUKRessource Center lavet mere end 100 forskellige
materialer (f.eks. levende medier, bånd, videoer,
CD-rom’er, plancher, billedbannere, plakater og
brochurer). Efterspørgslen har været støt stigende.
Distributionen og formidlingen af materialerne er i
stigende omfang sket til hhv. SelvHjælpsGrupper
(SHG´ere), Gram Unnayan Samities (landsbyråd),
Gram Panchayats (kommunalråd/byråd), NGO`er
og mange andre.
Teaterforestillinger og cd-rom/video film er vist
mange steder. Markeder, messer og andre slags
forsamlinger har fortsat været brugt til at promovere for projektets ideer og tanker. Og som nye tiltag
er der dels blevet lavet aftaler med telefon- og tekiosker om salg af materialerne, dels oprettet en
såkaldt ’borgerhjælpelinie’, hvor man kan ringe ind
med spørgsmål om lokalt selvstyre og demokrati,
og dels en regelmæssige udsendelse af et Panchayats magasin til samtlige kommuner i Vestbengalen samt andre interesserede.
Projektets formål med at øge opmærksomheden,
træne og forbedre arbejdet blandt både politikere,
embedsmænd, lokale NGO’ere m.fl. ift at anvende
en ’bottom-up’ aktiveringstilgang. Da et af målene
også var at opnå 50% medfinansiering af de løbende udgifter har en særlig opmærksomhed været på
dette, især hvilke muligheder der er for at opnå
ekstern finansiering til aktiviteterne og hermed
sikre et finansielt grundlag for videreførslen. Gen6(17)

nem udredningsarbejde og undersøgelser for store
internationale NGO’er, delstatsregeringen, og
centralregeringen samt salg af materialer opnåedes
en indtægt på næsten 1 mill. rupees, eller ca.
130.000 kr. Og hermed en indfrielse af målet.
Projektet blev besøgt af Søren Jeppesen i november (og Bodil Faber i marts/april 2007). Som ved
fødevaresikkerhedsprojektet gav lokale konsulenter og Neil Webster input til diskussion af en
forlængelsesansøgning. Ansøgningen blev afleveret 31.12.06 til Minipuljen, og vi har nu fået den
glædelige nyhed, at Minipuljen har imødekommet
ansøgningen således, at arbejde kan fortsætte efter
udløb af denne fase per 31.3.07. IGFs medlemmer
i projektets styregruppe er Bodil Faber og Søren
Jeppesen.

med fortsat indsats i området, udvidelse af aktivitetsområder og antal af netværksorganisationer er
der behov for flere skoler, hvilket betyder større
udgifter for IGF. Der er opnået ca. 25 % bæredygtighed for disse skoler. At komme op på 100 %
kræver økonomisk forbedring blandt mødrene.
For at støtte denne proces har JGVK/IGF startet en
skole op til 4. klasse for børn mellem 3-7 år. Som
fremtidig borger af samfundet tillægger JGVK/IGF
uddannelse af børn stor betydning. Det er en vigtig

Forsøg med yamsbønner
Forsøg med
yamsbønner
fortsætter. I år
var der også
problem med
monsunen,
som gav meget vand med
storm og ødelæggelse.
I
Nord 24-Parganas er resultaterne
bedre . Erfaringer viser
behov for en
dyrkningsmetode, som er
mindre
afhængig af disse vandproblemer. Det andet problem er bearbejdning af rødderne og salg. Landmændenes manglende ansvarsbevidsthed og lave
kapacitet er stadig et problem. Der er også behov
for støtte af fagfolk. Da behovet for indførelse af
nye afgrøder er enorm må vi fortsætte bestræbelserne med Marten Sørensen KVL, ifm et forsøgsprojekt i området snarligt.
Skoleprojekt i Sunderbans
Uddannelsesaktivitetene med basis i boglig- og
kulturel lærdom fortsætter som tidligere. Som et
forberedende stadie til den normale skoleuddannelse støtter vi fortsat ca. 15 skoler for børn mellem 3-6 år, der får undervisning i modersmål,
regning samt sang og moralske værdier.. I takt

brik for en bæredygtig udvikling af lokalområdet.
Efterhånden er udviklingen ved at tage fat, i det ca.
90 drenge/piger kommer til skolen, nogle langvejs
fra. Dette medførte indførelse af små lokale cykel
busser som bringer børnene frem og tilbage, i alt 5
nu. JGVK investerede pengene til vognene, mens
forældrene betaler driften som giver arbejde til 5
mennesker. Driften af skolen koster ca. 8.000
kroner om året, hvoraf forældrene skulle betale
halvdelen af. Til drift af skolen har man oprettet en
bestyrelse bestående af forældre og lærere, men
dette fungerer ikke tilfredsstillende. Sidste år betalte forældrene kun ca. halvdelen af undervisningspengene, hvilket medførte at der blev vedtaget
eksklusion af børnene som ikke har betalt uden
rettighed til at gå op i årsprøve. Dette hjalp lidt,
man fik halvdelen af tilgodehavende, resten lovede
at betale. I mellemtiden har man besluttet at udvide
skolen til 5. klasse.
Det andet store problem er lav kapacitet for lærerpersonalet, som er et generelt problem i området.
Derfor overvejer man nu et kapacitetsopbygningsprogram for skolelærerne for at forbedre undervisningsniveauet. Da det er en proces der omhandler
opbygning af en uddannelsessystem for samfundets
laveste del, vil det tage lang tid før man kan håbe
på et stabilt og bæredygtigt niveau. I takt med
forbedring af andre dele af samfundsforholdene
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herunder SHG'er er det ikke håbløst, men det vil
tage tid med konstant indsats fra os, der er ingen
andre udveje.
Forsøg med sukkerroer
Det er 3. gang IGF laver forsøg med sukkerroer i
Sunderbans. Man har fået to slags sukkerroe-frø
fra DANISCO: Magna Poly og Baltika 2 kg hver.
Frøene blev uddelt til ca. 40 landmænd både i
Sunderbans og i Nord 24-parganas. Som tidligere
år var resultatet opmuntrende, især i Nord 24
Parganas, hvor roerne blev store, ca. 1½-2 kg
stykket. I en periode var der flere roer end bønder
kunne udnytte: disse kan ikke sælges som spisegrøntsager pga sin søde smag, ej heller som dyrefoder da folk ikke kender dem endnu. De klager
over at man ikke kan bruge roderne til noget
fornuftig, selv om vi har demonstreret dem udvinding af melasses, men dette kræver brændstof. Før
man finder en løsning på dette vil det være svært
at få udbredt anvendelse af dette. Vi tænker på om
bladene kan opbevares ved at tørre dem ud, sammen med roerne. Dyrene spiser sukkerroerne som
slik. Der er brug for en løsning mht. udvinding af
sukker fra roerne. DANISCO kunne ikke hjælpe
os med oplysning om udvinding af melasses fra
roerne i Sunderbans
uden den moderne teknologi. En dansker havde
fortalt en måde at udvinde som man har prøvet i
Bangladesh uden brændstof, vi havde ikke held
med at få et tilfredsstillende resultat. Det vil være
meget godt hvis nogen kan være af hjælp til med
dette. Hvis man yderligere kan producere alkohol

vil der være et godt marked hos medicinalindustrien til rigtig gode priser. Vi kan godt tænke os
at producere frø fra planterne, men det vil nok
ikke være muligt med disse moderne planter. I
Indien har det ikke hidtil været muligt at skaffe
frø. Sukkerroer gror virkelig godt i området med
kun lidt vanding samt fjerner 500 kg salt pr. ha pr.
høst. Til trods for at der er mange muligheder,
ønsker mange landmænd ikke at fortsætte med at

dyrke sukkerroen pga. manglende løsninger på
førnævnte problemer. Derfor er der stort behov for
øget indsats for at finde de nødvendige løsninger.
På trods af nævnte problemer vil forsøgene dog
blive gentaget igen til næste år.
Udvidelse af mikrokreditprojektet:
Vi har indført mikrokredit for ca. 5 år siden med
interne lån blandt medlemmer omkring hver SHG.
Derefter blev det udvidet også blandt SHG'er via
landsbykommitterer, hvor SHG'er kunne udlåne
deres ubrugte midler til andre SHG'er og fik bedre
udnyttelse af pengene. Med øgede aktiviteter fik
brugerne behov for større beløb som deres egen

kapital ikke rakte til. Derfor må man indføre mikrofinans, som betyder indskud af penge udefra. Pga
mange års dårlige erfaringer med udlån af statens
penge holdt vi lidt igen med at indføre dette. Efter
flere års anvendelse af udlån af egne penge af SHG
medlemmer indførte man forsigtigt mikrofinans til
projekter omkring dyrkning af et areal i fællesskab,
opstart af en forretning, fiskeribedrift o.l.
Beløbets størrelse var ca. 10 procent ift mikrokreditten som var godt 250.000 kr. Sideløbende anvendte man mikrofinans i fiskeriprojektet med 33
brugere. Hidtidige erfaringer er rimelig gode,
hvorfor man planlægger en udvidelse. Efter Md.
Yunus fik nobelpris for sin mikrokredit bedrift, er
der stor interesse for dette andre steder især i vesten. Man i Vesten er ikke klar over hvor stort et
problem der er der er forbundet med sagen. Erfaringer ifm Fjerkrænetværkets arbejde i Bangladesh
viser hvor store disse problemer er. Pga den lave
kapacitet blandt brugerne er der stor risiko for at
noget går galt. Udviklingen går skævt og er meget
svær at rette op igen. Dette indebærer at bl.a. brugerne ikke kan betale sit lån tilbage, når hun ikke
betaler mener naboen heller ikke hun behøver at
betale sin gæld tilbage. I Bangladesh styres mikrofinansen gennem bl.a Grameen bank, en stor del af
hvis kapital stammer fra udenlandske donoer. Der
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er eksempel på at man bruger hårde metoder for at
få pengene igen.
I Indien har man været mere interesseret i at skabe
brugerbaserede enheder for mikrofinans, hvilket
er til større fordel for brugerne. Pga store problemer med at yde en tilfredsstillende service til
brugerne fra pengeinstitutterne har man arbejdet
med opstart af en filial hos JGVK, som primært
arbejder medde penge SHG'erne indsætter på
deres konti. ligger tættere på brugerne og hvor
man vil kunne give en bedre service og gøre
tidsintervallerne mere fleksible. Da dette involverer lokal myndigheder, trækker det ud. Hvis det
drejer sig om beløb der lånes af banken er problemerne med tilbagebetaling de samme som i
Bangladesh (når det er ikke vores egen penge som
i SHG'erne hvorfor skal vi så betale tilbage). Den
anden stor problem er hvis bare få ikke betaler
tilbage bliver det svært for andre at låne. Så vi
arbejder sideløbende med en oprustning af brugernes moral og ansvarsfølgelse. Vi håber at
kunne gennemføre dette inden længe, da det vil
betyde så meget for brugerne.
I år har vi udvidet aktiviteterne ved at ved at
involvere 3 udvalgte netværksorganisationer.
Disse tre var kommet med ønske om lån af 5.0007.000 kroner til bestemte indtægts skabende
aktiviteter blandt deres brugerne for en periode af
op til et år. Efter at de har betalt det første lån
tilbage er der ønske om det næste.
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Nye Projekter:
Husdyrholdprojekt fase 2
Husdyrholdsprojektets fase II har i løbet af 2006,
som planlagt, udvalgt 7 nye netværksorganisationer, som sammen med de 4 gamle står får organiseringen af de mange kvindegrupper, som efterhånden er med i projektet. Det har været nødvendigt at involvere flere organisationer for at udvide
projektet og involvere endnu flere kvinder. I alt er
2300 kvinder organiseret i projektet, og de har alle
startet en husdyrproduktion. De fleste holder høns,
men nogle har også valgt geder, får eller grise.

Der satses nu næsten udelukkende på lokale
fjerkræracer og der er etableret 10 kyllingeopdrættere lokalt. De leverer nu ca. 90% af kyllingerne
til brugerne. For at forbedre gedeproduktionen og
undgå indavl er man begyndt at købe nye gedebukke fra områder udenfor Sunderbans
Brugerne får løbende træning i at holde husdyr,
hvilket hjælper dem til at forbedre deres produktion. For eks. er brugerne begyndt at sælge deres
hanekyllinger tidligere, så der er mere foder til
rådighed for den resterende flok. De er også
begyndt at indsamle foder til gederne til de årstider, hvor der er foderknaphed.
Husdyrholdsprojektets brugere er også involveret i
mange andre aktiviteter, såsom grøntsagsdyrkning
langs dammenes bredder og fiskeproduktion i
dammene. Bl.a. som et resultat af den iværksatte

mikrokredit. Folk anvender lånene effektivt, og der
bliver lånt og tilbagebetalt mere regelmæssigt end
tidligere.
Der er fortsat mange problemer og udfordringer at
tage fat på. Bl.a er det et problem at skaffe regelmæssige forsyninger af vacciner til dyrene. Der er
også problemer med at opbevare vaccinerne koldt
nok. Foderproduktionen er fortsat ikke systematiseret nok, og der er derfor ikke altid foder nok til
dyrene. Desuden er der er også begyndende problemer med afsætning af flere slagtedyr til de
lokale markeder, hvor priserne er dårlige pga. for
mange mellemmænd og manglende infrastruktur.
Sidst men ikke mindst er de gentagne orkaner og
oversvømmelser også skyld i, at mange dyr dør
eller bliver syge og underernærede.
Overordnet set er husdyrholdprojektet dog stadig
en succes, og der er en meget stor efterspørgsel på
efter at udvide projektet endnu engang og inkludere
endnu flere brugere.
Fattigdomsbekæmpelse med hjemmeindustri:
Projektet er så nyt af sin slags at der næsten ikke
foreligger nogle fortilfælde hvorfra erfaringer kan
hentes. De eneste erfaringer der findes på større
basis er små lån givet til køb af maskiner som ikke
blev tilbagebetalt og til træning af brugere fra
Jadavpur universitetet. Da projektet forsøger både
involvering af netværksorganisationer plus organisering af brugere, begges kapacitetsudvikling,
produktion og salg af varer til indkomstgenerering,
er der mange problemer man skal løses dog uden
hjælp at hente andre steder fra.
Projektet startede i januar, 2006, hvor Kathrine
Thyø og Ganesh Sengupta rejste til projekt
området for at bistå med udførelsen af indledende
workshops og aktiviteter. Interessen for projektet
var stor og projektet blev startet op med stor entusiasme fra de lokale NGO’er og lokalbefolkningen.
Ganesh Sengupta forblev i projektområdet endnu et
par måneder og kunne dermed bistå med den nødvendige kompetence til løsning af diverse problemer i opstartsfasen.
I september, 2006, blev der foretaget en tilsynsrejse
af Kathrine Thyø. På daværende tidspunkt befandt
Ganesh Sengupta sig i projektområdet. Den overordnede observation bestod i en generel mangel på
kapacitet både hos netværksorganisationerne og
brugerne. Yderligere blev det observeret en manglende vilje til samarbejde og påtage ansvar for
udbetaling af penge for modtagne varer hos købmændene.
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Igennem hele projektperioden er antallet af SHG i
projektområdet steget med støtte fra NGO’erne.
Træning i diverse håndværk er påbegyndt i midlertidige eller nyopførte træningsfaciliteter. Der
blev dog observeret problemer med markedsføring
og salg af varer produceret gennem projektet pga.
uhæderlige forretningsmænd, distance til større
markeder, årstider til salg af bestemte varer, m.m.
Da netværksorganisationerne ligger langt fra
hinanden, opleves yderligere problemer med
erfaringsudveksling på diverse områder så under
tilsynsrejsen blev en workshop med erfaringsudvekslings holdt. Manglen på erfaringsudveksling i
relation til salg af varer er ofte grundet i at netværksorganisationerne ikke nødvendigvis stoler
på hinanden og er bange for at de andre organisationer skal overtage deres forretningsforbindelse.
Med hensyn til problemer oplevet af trænerne
under træningen af brugerne er manglen på erfaringsudveksling primært grundet i distancen
mellem organisationerne.

Overordnet set er resultaterne hidtil dog stadig
rimelige opmuntrende når man tager forhindringerne i betragtning. Godt halvdelen af projektets
målsætninger er opfyldt inden for den første
halvdel af perioden, plus der er løst mange nye
slags problemer. Det er disse brugbare resultater
som vil kunne bruges for at skabe en reel forbedring af brugernes leveforhold.

"Kvindesundhedsprojekt; bedre sundhed for
fattige kvinder i Sunderbans, Indien."
Befolkningen i Sunderbans lever et hårdt liv , hvor
hver dag for mange er en kamp for at overleve.
Særlig kvinderne er udsatte og specielt i sårbare
perioder af deres liv dvs under graviditet , fødsel og
barsel. Det lokale sundhedssystem fungerer ikke i
det virkelige liv , kun på papir og er således ikke
nogen hjælp til kvinderne .Det har derfor længe
været et stort ønske at starte et projekt op , der
kunne afhjælpe nogle af disse mangler. Inga Hjortkær og jeg søgte derfor og fik bevilget penge fra
Minipuljen til en forundersøgelse mhp et kvindesundhedsprojekt. Vi opholdt os i Indien i 2 uger i
september 2006 hvor vi sammen med JGVK ,
SHGerne og andre resourcepersoner definerede
projektet. Da vi kom tilbage til DK udarbejdede vi
en ansøgning og sendte den til Minipuljen.

Projektet skulle gå ud på at 2 kvinder fra hver af i
alt 10 deltagende landsbyer ville blive uddannet til
FHWers ( Field health workers) spec med focus på
kvindernes "Reproductive Health" dvs graviditet,
familieplanlægning, fødsel etc. Disse FHWers skal
støtte/undervise deres gravide medsøstre i deres
landsbyer. Desuden skal der uddannes 5-6 Supervisorer til at støtte FHWers i deres daglige arbejde.
Mht fødslerne vil et antal lokale fødselshjælpere
( Dais) få undervisning i basal fødselslære. Undervisningen varetages af en lokal NGO ( CINI ) som
har erfaring i dette mens organisering og implementereing skal JGVK stå for. Også en læge vil
blive tilknyttet som konsulent.
I december 2006 havde vi den glæde at Minipuljen
bevilgede 400.000 kr og FIGO fonden under
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi ville
støtte med 150.000kr. Projektet blev introduceres
og opstartes januar 2007 (se rejsebrev på adressen)
Lene Kieler Svendborg 150507
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Fiskeri i Sunderbans med KVL & BAU:
I bestræbelserne på at modvirke den faldende
fiskeriproduktion med proteinmangel og andre
alvorlige følger især for kvinder & børn, har vi for
2 år siden indledt en indsats at organisere 35
mænd og hjælpe dem med at dyrke fisk i en forpagtet regeringskanal og yderligere 3 mindre
grupper i deres egne. Det gav øget udbytte men
ikke mere end et lille overskud. Til gengæld var
der problemer med organisering, rettighed over
vandet og ikke mindst fiskelarvernes kvalitet.
Efter et besøg hos JGVK indvilgede Nanna Roos
fra KVL i at støtte med et pilotprojekt bestående
af 33 familier, som skal opdrætte karper og Mola i
deres damme hvilket Nanna har forsket i.

ikke har sprog og kulturbarrierer. Det er nok den
mest ideale situation man kan tænke sig hvor man
får en enorm gevinst ved at udnytte de vigtige
resultater gratis til fordel for mange tusinde familier, hvilke er i alles interesse. Indsatsen har også
medført opdagelsen af at uden en god fiskeyngel er
det udelukket at få en god produktion. Man har
derfor besluttet at udklække karpeæg med kunstig
befugtning. Prof. Wahab, Mrityunjoy Kunda fra
Bangladesh blev enormt glad ved at se på resultatet
og varmt anbefalede opstart af en lokal fiskerugeri.
Foruden det økonomiske aspekt, har projektet også
et vigtig sundheds aspekt, nemlig gennem øget
protein tilskud især til kvinderne, som vil kunne
kædes sammen med det nyligt startet sundhedsprojekt for kvinder hos JGVK.

For at støtte projektet fagligt koblede hun ressourcefolk fra Agriculture Univeristy (BAU), Bangladesh som er blevet uddannet i Danmark. Projektudgifterne i Sunderbans blive delt mellem KVL
og IGF. P.hD studerende Mrityunjoy Kunda
besøgte området en gang hver anden måned for at
give træning mm, hvilket medførte forbavsende
forbedring af produktionen hos den enkelte bruger. Til trods for nedsat produktion pga problem
med at få kvalitetsfiskelarver, blev resultatet ikke
helt efter forventning, Produktionen blev 100-200
kg hver, 2-3 gange ift tidligere. Resultatet viste to
vigtige ting: 1) lokalbefolkningens lave kendskab
til basal fiskeri og 2) de lokales opdagelse af de
enorme forbedringsmuligheder, hvilket gav dem
blod på tanden og mange gik i gang med fremtidig
fiskeproduktion. De 3 engagerede medarbejdere er
blev bidt af det. På den måde er en ny udviklingsdimension blev åbnet, som kan have enorm betydning. man har åbnet op for mulighed for at
udnytte vigtige forskningsresultater udviklet hos
KVL og opbygget ekspertise hos BAU, hvor man
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Symaskiner ved Tips midler:
Problemer med stagnerende indtægter i traditionelle områder såsom landbrug og fiskeri samt
nedbrydning af lokal miljøet bliver mere mærkbart med stigende hast. Der er behov for meget
mere indsats hvorfor IGF har søgt om 3 projekter
hos Tips og lotto midler vedr. indretning af lokaler
til et uddannelsescenter, syning af beklædning for
salg i lokale markedet samt restaurering af 100
huse der er ramt af storm. Man har fået 30.000
kroner til at købe symaskiner for.
Med denne finansiering fra Tipsmidler støttede vi
aktiviteter indenfor træning til produktion af
beklædning for kvinder fra omegnen. Da Tipsmidlerne kun bevilgede penge til køb af symaskiner,

finansierede IGF de resterende udgifter der unægteligt følger med. Vi er glad for disse penge som
hjælper os i vore bestræbelser.
Problemet er der er så mange der gerne vil være
med og alle er ikke lige seriøse, hvorfor vi bruger
den lokalt oprettede infrastruktur bestående af
SHG'er og landsbykomiteer til udvælgelse af
deltagerne. I samråd med vor trænere planlagde vi
aktiviteter så de hurtig kunne få lært håndværket
og bruge den til at komme i gang med at tjene
penge.
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Netværk i Danmark
Det allerede etablerede samarbejde med andre
danske NGO’er er fortsat med udvidede aktiviteter som beskrevet i det følgende.

NGO træf ved PR
IGF deltog i PR's NGO træf afholdt mellem d. 1820 marts i Vejle. IGF og UBU havde lavet en bod
sammen. Udfra et fortalervirksomhedssynspunkt
gjorde vi meget for at udstille vore aktiviteter for
at sikre de besøgende et reelt indtryk af vores
arbejde. Senere fik vi at vide at der kun skulle
deltage politikere og PR's medlemsorganisationer
uden adgang til publikum, hvilket gjorde vor
indsats ret formålsløst. PR mente at involvering af
publikum havde gjort sagen ret uoverskueligt. Vi
mente at i en tid da PR's medlemsorganisationer
opfordres til at øge fortalervirksomhed, ville sådan
en forsamling af NGO'er være et enestående sted
for at invitere publikum.
Der var mange aktiviteter omkring forskellige
emner indenfor meget kort tidsrammer. Udviklingsminister Ulla Tørnæs gik en kort tur og
besøgte meget få boder. Der var afsat ca. 1 time til
et møde med politikere, hvor politikerne brugte til
en del politiske reklame og skænderi. Da politikerne spiller en vigtig rolle og deres kendskab til
vort arbejde er begrænset, ville en tætter diskussion i mindre grupper have været mere passende,
hvor man fik mulighed for en nærmere kendskab
til problematikken og NGO verden. Der blev
brugt ca. 3½ million kroner, hvor man kunne
forvente lidt mere resultat end det var tilfælde.

Vort samarbejde med PR fortsætter med uformindsket styrke. PR er meget glad for IGFs implementering af arsenik projektet i samarbejde
med
UBU.
Den
opfordrer
andre
medlemsorganisationer til at udnytte hinandens
styrke. Sammen med PR holdte IGF 7 forskellige
møder vedr. forskellige emner. I anledning af
tildeling af Nobelpris til Md. Yunus, var der

Nobelpris til Md. Yunus, var der forespørgsel fra
PR, som IGF har besvarede i detaljeret.
Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling
(UBU):
Samarbejdet med UBU fortsætter dels gennem det
nuværende Arsenik projekt, dels gennem indsendelse af en ny ansøgning som involverer bl.a.
forbedrede sanitetsforhold. Desværre må håbet om
udbygget samarbejde med DTU med involvering af
flere afdelinger, studerende mv. gennem UBU
opgives pga ændrede politik, hvor dette nedprioriteres. Til opmuntring kan det siges at de danske
studerende fra DTU fortsat er involveret aktivt med
projekter i Indien. En af de studerende er nu projektleder af hjemmeindustriprojektet for IGF. Man
overvejer at lave et miljøprojekt med en af studerende som i mellemtiden er blevet kandidat indenfor miljøteknologi.
Fjerkrænetværket (FNV) og KVL og BAU.
Fjerkrænetværkets fremtid ser stadig ret uoverskue-

lig ud. Danida har stoppet sin støtte til det fortsatte
eksistens. Det er et kæmpe tab da FNV har opbygget en enorm kapacitet som er unik for 3.
verdenslandene. Som FNVs sidste bedrift har IGF
indgået en aftale med om at afholde en workshop
vedr. training of the trainers (TOT) i Sunderbans
hos partneren JGVK vha Farmers Field School
metode. FNV vil gerne sende et par
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FNV vil gerne sende et par ressourcepersoner fra
Danmark og evt. nogle fra Bangladesh for at støtte
undervisningen. Udgifterne skulle dels dækkes af
deltagerne fra udlandet, dels FNV og af IGF. Der
var ønske om at afholde den i 2006, men pga
vejret og andre omstændigheder blev det besluttet
at afholde den i 2007. Samarbejde med agronom
Marten Sørensen fortsætter omkring yamsbønne.
Samarbejdet med fiskeri og ernæringsekspert
Nanna Roos blev udvidet ved et fælles finansiering med IGF har Instituttet for humane ernæring
bevilget 35.000 kroner til et pilot projekt med godt
30 landmænd i Sunderbans, som vil vare et år.

des stadig på at sammenkæde IGF med aktiviteterne i Indien således at alle kan deltage og bidrage.

Revisionsfirma Deloitte:
IGF's samarbejde med det tidligere revisionsfirma
Olsen og Dalgaard og nu Deloitte i Svendborg
fortsætter. Pga flere års samarbejde med bestemte
medarbejdere er arbejdet blevet lidt lettere og vi
håber at firmaet vil finde det formålstjenligt at
støtte en frivillig organisation som IGF.
Nordea
Samarbejdet med Nordea har fungeret meget
tilfredsstillende over de sidste 5 år. I år har Nordea støttet stormramte beboere i Sunderbans med
500 kr. Udover to ansatte som medlemmer har
Nordea sluttet sig til IGFs støttekreds.
Fortalervirksomhed i Danmark:
Mariann Kjær fra Fyns Amtsavis interviewede
Ganesh og skrev en artikel om Ganesh og IGF
som skabte omtale. Efterfølgende sammen med
Bente og Ulla holdt Ganesh et foredrag med
power point i et kvindelige Loge i Svendborg,
som blev godt modtaget og ca. 8 damer indvilgede
i at støtte IGF som medlemmer.

Organisatorisk Styrkelse af IGF
Til trods for bedre styring fungerer IGF stadig
ikke som vi ønsker hovedsagelig pga. mangel på
folk. Heldigvis har Bente fået bedre styr på medlemmerne og tallet stiger. Det går vældig godt i
Indien ifm projekterne men knap så godt i Danmark, som gælder for de fleste NGO’er i Danmark. Nogle medlemmer deltager aktivt i IGF
arbejdet: Jacob Schaffaliskzy, som webmaster for
vor hjemmeside samt Charlotte og Kathrine med
skrive med at redigere rapporter og deltage i IGF
møder. Ifm øget antal ansøgninger arbejdes med
større orden i projektansøgningerne og der arbej15(17)

Civilsamfundet i Indien:
Lokale myndigheder har fortsat stor afstand til
befolkningen pga top down modellen som
stammer fra kolonitiden. Det er meget svært at
få det nuværende styre til at opgive egne interesser gennem korruption og nepotisme. Den kender ikke noget andet og opgiver den ikke frivilligt. Derfor er det vigtigt med dannelsen af et
stærkt civilsamfund som skal sikre en god regeringsførelse for landets udvikling. Betydning af
et stærkt civilsamfund er ved at gå op for flere
og flere som deltager i IGVK aktiviteterne i Indien. Dette udgør fundamentet for landets udvikling og trivsel. Det er med dette formål man
målrettet gået i gang med dannelsen af SHG'er
som man nu har ca. 550 af samt 50 landsby
kommitterer og ca. 20 netværksorganisationer.
Målrettet indsats blandt brugerne har gjort det
muligt at opnå dette lille men vigtige udviklingsskridt vha Danida og PR projekter i Sunderbans. Nogle af disse aspekter forsøges synliggjort gennem publicerede materialer som nyhedsbrev, årsberetning, rapporter, foredrager etc.

Netværk i Indien

Netværksarbejde er ikke så populært i Indien, hvilket skyldes den lokale mentalitet som består af
manglende gensidig tillid, en fra kolonitiden. Da
gensidig tillid er alt afgørende for et lands udvikling
arbejder IGF og deres partnere målrettet på at indføre og etablere dette via SHG'er, landsbykommittere,
netværk blandt organisationer mm. Her stemmer
Danidas strategi for et stærkt civilsamfundsstrategi
overens med IGFs. Flere års anvendelse og det
erfaringsgrundlag man har fået skabt bruges til at

denne sammenhæng. Et vigtigt element i det lokale
netværk består af regeringen, regeringsledere og afdelinger, som er ved at overføre flere opgaver til
JGVK.

Fremtidige Aktiviteter
Man startede aktiviteter i Sunderbans med at styrke
civilsamfundet gennem organisering af kvinderne i
SHG’er, VC'er, øge deres næringsforsyning og
indtægt gennem husdyrhold o.l. Baseret på en
igangsat holistisk effekt er der kommet flere aspekter som sundhed, uddannelse, sociale forhold,
landbrug, fiskeri, andre indtægtskilder mm, som er
nødvendigt for en bæredygtig udvikling.
Pga store problemer med lokale kapacitet, økonomi
og ikke mindst miljø, er der behov for målrettet
indsats indenfor disse. I de kommende år vil man
øge indsatsen omkring kapacitetsopbygning for
unge og voksne, udvikling af miljørigtige løsninger
inden for ovennævnte områder og integrere de
opnåede resultater mere og overdrage aktiviteter til
bruger sammenslutninger og netværket. Der vil
komme mere samarbejde med videns centre i
Danmark og udenfor samt andre organisationer
som beskæftiger sig med lignende aktiviteter gennem erfarings udveksling.

igangsætte de dynamiske blandt lokalbefolkningen.
Udfra en civilsamfundsstrategi går udviklingen den
rette vej med øget antal brugere, netværksorganisationer, øget deltagelse fra dem, krav til partneren etc.
Pga sin styrkelse gennem deltagelse i denne proces
indtager JGVK en mere og mere central plads i
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Nøgletal fra årets regnskab:
Regnskab:
IGF indtægt fra kontingenter/donationer m.v.
Drifts udgifter bl.a. til kurser, fagbøger, transport, administration
udgifter til IGF projekter
Årets overskud til disposition

2006
247.839
(22.977)
(96.022)
128.840

Egenkapital ultimo 2006

288.540

Danida tilskud udbetalt til projekter i 2006
Sundhedsprojekt forundersøgelse
Hjemmeindustri-pilot
Husdyrhold (fase-3)
Fødevaresikkerhed ( fase 2 )
Information, uddannelse og kommunikation

59.559
750.000
1.200.000
1025.000
338.872
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