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Til Medlemmerne
Året 2010 vil blive husket som et vigtigt år, da det er 10 år
siden IGF begyndte sit arbejde i Sunderbans i samarbejde
med partneren JGVK i bestræbelserne på at udvikle en bæ‐
redygtig udviklingsmodel. Udgangspunktet har været den
danske samfundsmodel ,som med et brugerbaseret princip
havde alle de ønskede elementer og passede godt til formå‐
let i Sunderbans i Indien. Den gamle indiske uddannelses‐
tradition har i det moderne Indien konsolideret sig blandt
de rige i en vestlig udgave som kædes mere og mere sam‐
men med økonomi. Det lokale styre, som bygger på det
gamle kolonistyresystem har stor afstand til befolkningen.
Som et resultat af disse forhold består det indiske samfund
i dag af ca. 15% veluddannede, der nyder gavn af det kun‐
stigt oppustede økonomiske opsving ved at negligere de
over en milliard mennesker som er uproduktive og fattige
og som skubber samfundet sikkert mod økonomisk, miljø‐
mæssig og social ustabilitet. IGFs indsats er et forsøg på at
udfylde det gabende tomrum nødvendigt for et stabilt ud‐
viklingsfundament. Den hidtidige indsats blandt civilsam‐
fundet i Sunderbans har ført til organisering af 15.000 kvin‐
der i Selv Hjælps Grupper(SHG’er) og dannelse af ca. 60
landsbykomiteer( LKer). Disse fungerer som civilsamfundets
talerør hvilket er det første lag i det ønskede udviklingsfun‐
dament. Sammen med den anden partner Loka Kalyan Pa‐
rishad(LKP) arbejder IGF på at forbedre forholdene hos lo‐
kalregeringen, hvor der nu er øget åbenhed, gennemsig‐
tighed, større kapacitet etc. Disse lovende resultater er kun
begyndelsen og der er langt igen. Manglende uddannelse og
kapacitet udgør den største forhindring. I en verden i hastig
udvikling med stigende befolkningstal, fattigdom og ned‐
slidning af miljøet, haster det med at få udviklet en bære‐
dygtig løsningsmodel for de fattige, som kan anvendes i en
større sammenhæng.
Året startede med de 2 projektlederes( Lene og Inga) rejse
til Indien for at igangsætte det nyligt godkendte sundheds‐
projekt efter knap 2 års venten. Dette indebar bl a udvæl‐
gelse af yderligere 10 landsbyer, 45 nye kvinder som sund‐
hedsarbejdere, træning af disse nye sundhedsarbejdere i
landsbyerne, fastlæggelse af aktivitetsplan, aftaler med re‐
geringen mm. Derudover fulgte man op på status for de øv‐
rige projekter.
Charlotte monitorerede husdyrholdprojektet som er gået
ind i sin afslutningsfase. Antallet af husdyr steget betragte‐
ligt,bl a opnået gennem hendes træningsaktiviteter 4 år tid‐
ligere, som omfattede vaccination, bedre pasning af dyrene
og forbedret hygiejne. Desuden så hun hvordan metoden
har medført dynamiske resultater med en mangfoldighed af
aktiviteter både i omfang og indhold.
Efter to år har drikkevands‐ og sanitetsprojektet i samarbej‐
de med Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling(UBU)
ført til opførelse af latriner/toiletter hos ca. 1200 familier
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dels gennem bevidstgørelse og kapacitetsopbygning
af brugerne, produktion af latriner, gennem net‐
værksdannelse med andre NGOer og regeringen. En
DTU studerende, Julie, udførte design og model
konstruktion af 6 forskellige latrin plader med for‐
skellige priser for at brugerne kan vælge. Desuden
har man gennemført undervisning omkring hygiej‐
nisk praksis blandt mere end 1500 børn i 6 skoler.
Ifm øget interesse for brug af overfladevand, er det
besluttet at bygge 3 sandfiltre i Sunderbans, hvorfor
brugerne blev organiseret og kapacitetsopbygget af
DTU studerende Kristina, som samtidigt gav vigtig
undervisning til JGVK medarbejderne. De fungeren‐
de sandfiltre som leverer drikkevand til ca. 200
mennesker plus et hospital i Gosaba i Sunderbans
blev renoveret. Alt dette har stor betydning for en
varig udvikling i området. Der kom 8 DTU studeren‐
de til JGVK i 2010 som led i deres uddannelse og
bidrog også med deres ekspertise.
Der vil gå langt tid før folk kan lægge efterdønnin‐
gerne af stormfloden i 2009 bag sig. En del land‐
mænd har dyrket ris på deres marker med salttole‐
rante rissorter med mindre held. Der er behov for
en storstilet indsats som udebliver pga regeringens
manglende kapacitet. Den store efterspørgsel efter
fiskelarver i kølevandet på stormfloden blev kun
delvist efterkommet fra rugeriet pga lav produktion
forårsaget af mangel på ekspertise og penge. Agri‐
culture without Frontiers sendte 4 studerende fra
Tuticorin Universitet i Tamil Nadu, Indien til JGVK for
at studere samfundsmæssige problemer som for‐
hindrer udviklingen. Vi har fået kontakt med fiskeri‐
ekspert Professor Kurt Büchmann fra Life Science,
KU, han viste interesse for at samarbejde med IGF.
Hjemmeindustriprojektet har været en stor succes,
hvor over 500 fattige kvinder og deres familier har
øget indtægt med mellem 50‐200% ved produktion
af forskellige varer hjemme i deres fritid. Pga fal‐
dende produktion indenfor landbrug og vanskelig‐
heder med at dyrke jorden efter stormfloden Aiala
(pga saltvandets indtrængen på markerne), er der
stort pres fra befolkningen for udvidelse af hjemme‐
industriaktiviteterne. D IGF har støttet med penge
fra vores administrations penge. Dette sikrede vigti‐
ge resultater fra den hidtidige indsats og fik øget
brugertallet med yderligere 500. Sent på året blev
også en fortsættelse af Hjemme‐industriprojektet,
med Kathrine som projektleder godkendt med et
nedsat budget.
I kølvandet på oversvømmelsen er genopbygningen
hos de 60 organiserede landmænd i landbrugspro‐
jektet blevet udført gradvist og i begyndelsen med
at lave kompost huller på deres bosteder. Vi fort‐

sætter med at afprøve flere slags afgrøder som ris, linser og
grøntsager som auberginer, tomater, bønner både ved or‐
ganiske og uorganiske metoder og sammenligner resulta‐
terne. Pga gode resultater fra enkeltstok metoden for ris har
flere landmænd vist interesse for at prøve dette på deres
jord. Mette har besøgt projektet for at se udviklingen
Aktiviteterne med fødevaresikkerheds‐ og IUK projektet i
Nordbengalen med LKP fortsætter planmæssigt. De to pro‐
jekter støtter hinanden, FS støtter brugerne dels med at øge
landbrugsproduktionen ved at udnytte lokale naturressour‐
cer, mens IUK støtter lokale myndigheder med at styrke det‐
tes forskellige afdelinger gennem fortalervirksomhe‐
der/kapacitetsopbygning og involvering af brugerne gen‐
nem det politiske system. Selv om LKP sikrede, at lokalrege‐
ringen vedtog nye love til fordel for lokalbefolkningen, vol‐
der deres stive og bureaukratiske system stadig problemer.
Der er behov for at styrke regeringssystemet og koble det
med landsbybeboere. IUK projektet er vigtig med sine forta‐
lervirksomheder og involvering af JGVK på IUK projektet har
medført produktion af materiale hos JGVK, som dermed har
har udvidet deres dokumentationsgrundlag. IUK projektet
nærmer sig sin afslutning. Der har været enighed om at
sende en ny IUK ansøgning. Mita og Ganesh har som pro‐
jektledere for de 2 projekter været på tilsyn.
Partnerskabsaktivitetsprojektet (PA) med Kathrine som pro‐
jektleder, har skabt vigtig kapacitetsopbygning hos IGF og
vore partnere LKP og JGVK. Der er igangsat en proces blandt
ansatte, især hos LKP pga fællesaktiviteter med JGVK.
Ulla tog til Indien og besøgte begge vore partnerne og støt‐
tede/underviste dem i regnskabsførelse.
På Familien Topsøe’s vegne deltog Flemming Topsøe i IGFs
generalforsamling i 2010 og udtrykte ønske om at øget støt‐
te til gadebørnprojektet i Sunderbans. Da manglende ud‐
dannelse er den største udviklingshindring i lokal området
er Topsøe familiens tilbud en kærkommen gave, som bliver
integreret med det allerede bevilgede uddannelsesprojekt
med 200.000 kroner over 4 år.

mers diskussion og arbejde i gruppen ef Aktive. PR
konsulenter foretog projektbesøg hos partnerne i
Indien for følge op på kapacitetsundersøgelsen. De‐
res rapport indeholder konstruktiv kritik,men er
gennemgående positiv.
Bente varetager medlemsplejen fortrinligt og med‐
lemstallet er moderat stigende. Til trods for sine for‐
retningsengagementer ude i verden og i Danmark,
yder Ulla fortsat en stor indsats ved holde orden i
IGFs regn‐skaber. Ligeledes yder Kathrine, Mita, Le‐
ne, Inga, Charlotte en stor indsats for IGF, både i In‐
dien og DK, i deres i forvejen travle hverdag.
Mht. fortalervirksomhed fortsætter IGF samarbejdet
bl.a. med Nordea i Svendborg, DFDS i Odense, revi‐
sionsfirma Deloitte i Svendborg, Life Science KU,
DTU, Ålborg Universitet, Seniorer uden grænser,
Fair Trade, Tematisk Forum og InnoAid.
Der er et større fokus på at synliggøre vore aktivite‐
ter og resultater blandt danskere. Det er noget IGF
bestemt er interesseret i, men det kræver mand‐
skab, tid og penge. Konsekvensen af det ovennævn‐
te er et stigende arbejdspres på de aktive med‐
lemmer hvorfor det er nødvendigt med flere aktive
medlemmer, så arbejdet bliver mere sjovt og effek‐
tivt. Med de vanskelige vilkår ulandene lever under
og de fremtidige konsekvenser som omtales, bør
man, som global og privilegeret borger i Danmark,
føle sig forpligtiget til at gøre noget for de trængen‐
de. Fra Danmark deltager IGF i udviklingsindsatsen
på globalt plan, men vi har brug for flere dygtige folk
i Danmark til IGF’s fortsatte aktiviteter både i Indien
og Danmark.
På IGF’s vegne takker vi Mogens for løbende opda‐
tering af hjemmesiden og alle, der har støttet os i
vore bestræbelser på at fremme en bæredygtig ud‐
vikling
IGFs bestyrelse

Hjemme i Danmark er ratificering af anbefalingerne fra ka‐
pacitetsundersøgelsen blevet færdige efter mange ti

Regnskab:

2010

IGF indtægt fra kontingenter/donationer m.v.
Drifts udgifter bl.a. til kurser, fagbøger, transport, administration
udgifter til IGF projekter
Årets overskud til disposition
Egenkapital ultimo 2010

216.878
(40.559)
(352.484)
‐163.877
526.110

Danida/PR tilskud udbetalt til projekter i 2009
Fødevaresikkerhed ( fase 3 )
Information, uddannelse og kommunikation fase 2
Familie Topsøe: uddannelsesprojekt

1.270.000
522.000
50.000
Trommespiller
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Igaangværeende Proojekter:
En bæredygtigg udvikling i et samfuund skal væ
ære brugerbbaseret og inndsatsen skkal være hollistisk med indsatsr
indeenfor forskeellige sektorrer og med synergi meellem de
enkeelte sektoreer I den forbbindelse arbbejder
s
sammen
medd flere forsskellige insstitutioner, organisatiooner og
resssourcepersonner i Danm
mark med faglige
f
kapaaciteter.
Medd adgang tiil den lokalle kultur ogg netværk i Indien,
henvvender orgganisationer og vidensscentre i Danmark
D
sig til
t IGF medd ønske om
m samarbejde. Ligeledes er der
stor interesse fra
fr omliggennde områdeer i Indien omkring
o
deltagelse. Vorres hovedspponsor er Projektpuljen
P
n under
Dannida. Vi arbbejder ogsåå for at få private spponsorer
hvillket er ved at
a ske. Mennneskelig uddvikling er en
e langsom
m proces, hvvorfor det tager
t
flere år
å før aktivviteterne
kan opnå en rim
melig bæreddygtighed.
i 24Vand
d og Sa
anitet/Sun
ndheds projektet
p
Parg
ganas, Ves
stbengalen
n.
Lokallt kalder man
m projekttet Jeevandhhara, som betyder
livetss opretholdeelse. Det bleev sat i ganng i december 2009
i et saamarbejde med
m 10 minndre organisationer
(CBO
O’er): 5 fraa Nord 244 Parganas: KiShalyaa Tarun
Tirthaa, BSSKS, Bermajur
B
Jaana Kalyan Samity, Baayarmari ogg Paruldahaa Ramkrishnna Vivekannanda Sevaaashram
samt 5 CBO’er fra
f Syd 24 parganas:
p
A
Anewsa
for science,
s
V
Kenndra og Paanikhali
Ankuur, Kalidasppur Gram Vikash
Rurall developmeent Society.

Personalet visser

materiale til fortalervirrksomhed om hygiejne
h

kun få drikkker forurennet vand og
g alle vand kilder
testes indenn de tages i anvendelsse og testes eftergølgende regelmæssig
r
gt. Projekteet har tagett kontakt med myndighede
m
erne og i Nord
N
24 PG
GS har
projektperssonalet etabbleret forbin
ndelse medd regeringen og fået
f dem till at bore 2-3
3 dybvandsboringer pr lanndsby. Frem
mgangsmåd
den er at ca.
c 70
menneskerr laver en annsøgning, KTT
K
laver en
e rapport om vaand forholddene med prøveresulta
p
aterne,
afleverer den
d til Panchhayat, som så bevilger vandboring til brugerne.
b
Inndil nu er 26000
2
mennnesker
blevet beviidste om arssenik forureening og 85% har
taget konseekvens af deet.
Fremskridttene i projeektet er gen
nerelt tilfredsstillende. Mann har organiiseret 53 SH
HG’er. der er
e blevet afholddt 546 beviidstgørelsess workshopp med
deltagelse af 14996 personer. Deer er i alt uddlevene. JGVK produp
ret 1008 laatrinplader ttil familiern
cerede de 315. Toilettterne i 37 skoler blev opgrao
deret. Der blev udførrt 193 endaags bevidsttgørelP
sesworkshoops i skoleerne i 49 Panchayats
efter-

JGVK
K personalet lavver fortalervirkksomhed om hyggiejne

I Norrd 24 pargannas er der store
s
probleemer med arsenik
a
i
drikkkevandet. Efter
E
kapacitetsop-bygning er allle projektm
medarbjederee der i stannd til at udfføre både de tekniske og
o socialt baserede
b
akktiviteter. Pga
P befolknningens
øgedee bevidsthedd omkring arsenik foruurening harr Kishalya Tarun
T
Tirthaa (KTT) udfført 256 måålinger af vandkilv
der på bestilling,, 114 af prøøverne var over
o
50 ppm
m grænsen og 142 var under.
u
I Norrd 24 Pargannas er ændrringerne
af forrholdene nuu stabile og udbredte:
u
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Angelique
Afulgt afdelta
fortalervirrksomhed
quiager
izsessioner
10 dagei skollen ifm Jeevanddhara projekt

senere, hvoor man bellønner de elever som svarer
rigtigt og påmindelse
p
til dem der svarer forrkerte.

er at øge bevidstheden om magtfordelingen mellem
statslige og ikke-statslige institutioner i Vestbengalen. Aktivitetsområdet dækker 4 distrikter:
Birbhum, Dinajpur, Jalpaiguri og Purulia. Målgrupperne er først og fremmest civilsamfundsaktører bestående af 50 udvalgte organisationer på lokalt/landsbyniveau, 700 SHG’er, 200 NGOer og 3

Man brugte 21 dage for projektpersonalets kapacitetsopbygning. Pga fortalervirksomhedsaktiviteter er der kommet øget interesse for latrin plader hos befolkningen. Pga
øgede omkostninger ifm produktionen uden forøgelse af
støtten fra regerigen har flere producenter af latrinplader
opsagt kontrakten med regeringen med øget pres på
JGVK.. Desuden har man fortsat med at udarbejde informationsmateriale om hygiejne, vandforsyning og sanitet, samt afholde oplysningskampagner ved landsbymøder, møder med SHG’er, hjem til kampagner og undervisning i sæbe- og Jeevandhara-dage i skolerne mm. Der
er stadig god plads til forbedringer hos de lokale organisationer i forbindelse med projektledelse, implementering
af billigere latriner for de fattigste af de fattige og feltarbejdernes evne til at arbejde effektivt. Regeringens kapacitet har også fortsat mangler.
2 DTU studerende har været hos JGVK og deltaget i Jeevandhara projektet. Den ene Julie har bygget 6 forskellige latrinplader og der blev holdt en udstilling med disse
plader for lokale beboere, hvor der blev givet oplysning
om disses egenskaber og priser.

Mita deltager i brugermøde med LKP i Itahar

NGO-netværk på distrikts- og delstatsniveau og de
lokale politiske institutioner på kommunal, amts og
regionsniveau. Hovedaktiviteterne består i bevidstgørelse og træning af civilsamfundet med hensyn til
rettigheder og muligheder for at fremme lokaldemokratiet. Der er oprettet 12 partnerskaber mellem
Panchayatrajer( PRI =lokal politisk institution)
civilsamfundet og LKP. Mhp kapacitetsopbygning
af alle aktører er der udført 4896 forskellige aktiviteter indenfor regnskab/rapportering, sundhed,
planlægning, rettigheder til information, udformning af ansøgninger mm.
Kapacitetsopbygning for LKP personalet er udført
omkring samfunds- og strategiudvikling kapacitetssopbygning, køn, fortalervirksomheder o.l.
Efter ønske fra Panchayats organiserede LKP 15
kapacitetsopbyggende sessioner i 4 distrikter i

Julie ser på konstruktion af sine ny- designede toiletplader

Den anden DTU studerende Kristina uddannede projektpersonalet i bakteriemålinger og sand filtrering. Sammen
med Kristina har projektpersonalet renoveret sandfiltret
på Gosaba øen og brugerne blev reorganiseret med ansvar for fortsat vedligholdelse. Filteret virker fortrinligt
og vandet bruges af et regeringshospital og ca. 200 brugere. Pga stor mangel på drikkevand på Gosaba og omegn er det blevet besluttet at bygge yderligere tre sandfiltre i området og efterfølgende flere med lokal regeringsstøtte.
Information, Uddannelse og Kommunikation II
Projektet, der udføres i samarbejde med LKP, omhandler
kapacitetsopbygning og fortalervirksomheder for civilsamfundet vha informationsmaterialer som videofilm, tryksager o.l. hvor aktiviteterne i fødevaresikkerhedsprojektet
udgør en vigtig del af dokumentationsmaterialet. Formålet

IGF udfører kapacitets workshop med LKP i Bolpur
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Assam.

Netværksaktiviteter blev holdt på distrikts- såvel
som statsniveau i partnerskab med SHG forum,
West Bengal educationl Network (WEBEN),
Awareness Development Dialog for Action (AD-

DA) samt et seks måneder langt program sammen med
UNICEF vedr styrkelse af kvinder. En projektavis, der
behandler relevante emner i relation til aktiviteterne,
Panchayat Magazine Ajker Panchayat Barta, fik 383 nye
abonnenter oven i de eksisterende 823. Derudover er der
blevet foretaget 176 opringninger til Hotline & service
blev ydet i 166 tilfælde. Af IUK materiale er der udgivet
flere tusinde kopier af bøger og 200 CD’er om natur ressource management, offentlig sundhed, GP programmer
og services på hindi. Farveposters er blevet produceret.
En pjece om fugleinfluenza blev produceret og uddelt.
Bøger som ”Your GP and you” og ”You and your
GUS”(hvor GP/GUS er institutioner i det lokale regeringssystem på laveste niveau) er blevet trykt på Hindi,
Bengali og Santali. En undersøgelsesrapport om sult
og fattigdom i Vestbengalen er blevet udført for den
Vestbengalske regering.

I samarbejde med LKPs filmfolk har to JGVK
ansatte lært at arbejde med dokumentation via
videofilm. Dette førte til produktion af 4 dokumentationsfilm om JGVKs arbejde omkring fiskeri, hjemmeindustri, sanitetsforhold og stormfloden
Aiala.

JGVK og LKP personale deltageri fælles workshop ifm IUK2 projektet

Mita tilser brugernes arbejde ifm fødevaresikkerhedsprojektet i
Bolpur

Projekt målsætningen var kapacitetsopbygning af interessenter & 20% af dem skulle så være i stand til at påvirke
regeringen. I virkeligheden har alle 12 CSO’er oprettet
samarbejde med regeringen og 12 GP’er har organiseret
120 GUS’er, som har arbejdet ”bottom up” på Sangsad
landsbyplan. Pga denne udvikling har regering brugt
2.437.117 kr i 2010 blandt 40 GP’er, en øgning på over
300% ift sidste år. Blandt 37 af 56 GP’er inden for LKPs
projektområde har staten ydet støtte på 1.789.868 kroner,
en stigning på 300% ift 2009. Finanskommissionen har
nu anbefalet at 14% af statens indtægter flyttes over til
lokale myndigheder.

Sumit fra LKP underviser i dokumentationsarbejde for JGVK personalet
i IUK2 projektet
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Fødevaresikkerhed - fase 3 i Vestbengalen:
Projektets fase 3 har nu kørt i ca tre år sammen
med vores lokale partner LKP og det går rimelig
godt. Projektet foregår i Vestbengalen i distrikterne Bir-bhum, Nord og Syd Dinajpur, Jaipalguri
og Purulia samt byerne Bolepur, Itahar, Kalchini
og Jhalda.

Formålet med projektet er at de fattige familier får
reduceret perioderne med manglende fødevareforsyning med en måned som følge af en demokratisk lokal tilgang til decentraliseret naturressource forvaltning. Naturressource aktiviteterne
indebærer køkkenhaver, hjemmeplantager, fællesdyrkning, fiskeri, husdyrhold, kornbanker, opsparing mm. der er tilpasset de forskellige dyrkningsmæssige og socioøkonomiske forhold i projektområderne. Strukturen i projektet er, ligesom
den foregående fase, baseret på at brugerne er organiseret i SHG’er som gør det nemmere at give
informationer, undervise, uddele frø/spirer, opspare i fællesskab mm.
Ved udgangen af 2010 var målet 30.000 familier
organiseret i SHGer allerede overskredet med ca.
25% (43.000 familier). Status for antal familier
involverede i fællesdyrkning af køkkenhaver,
kornbanker og andre naturressource aktiviteter er
at 28.000 familier er involverede (svarende til
117% af målsætningen). 24.000 familier har fået
indtægter dels gennem regeringens daglejer program dels gennem øget produktion ifm Decentral
Natural Ressource Management Programme. Den

demokratiske proces blev styrket ved at 35.000 familier
har deltaget i beslutningsprocessen på forskellige niveauer. Indtil videre er 375 brugerrepræsentationer (360
sidste år) involverede og antallet af GUS er steget til 324
(293 sidste år) aktive. Antallet af lokale
regeringsinstitutioner der tager del i naturressource forvaltningen er steget fra 37 til 42 (mål 44).

Aktiviteterne i 2010 bestod hovesaglig af videre
opbygning af 1) aktiviteter hos landmændene 2)
demonstrationsfarmen, og 3) kapacitets opbygning. I denne forbindelse har LKP ydet en stor
indsats med træning af JGVK personale. Projektledelsen fra IGF har besøgt projektet flere
gange dels for at monitorerer aktiviteterne dels
for at kapacitetsopbygge JGVK.
Aktiviteterne ude omkring i området bestod i at
skabe interesse for organisk landbrug. I 13
landsbyer blev der oprettet 500 kompost bunker
hos 500 familier. I 10 landsbyer blev 366 kg
salttolerant ris dyrket hos 309 landmænd for
produktion af såsæd. 50 landmænd i 10 landsbyer har fået træning omkring organisk landbrug
og disse landmænd forsøger organisk dyrkning
på deres egen jord. Grøntsager blev dyrket i
køkkenhaver blandt 739 landmænd i 13 landsbyer. I 3 skoleområder blev der produceret 625
kg grøntsager, som blev spist af børnene til skolefrokost. I 4 landsbyer blev der givet trænning
vedr champignondyrkning til 70

Ifm fortalervirksomhedsmøde giver stammefolk danse opvisning i bolpur

LKP er efterhånden ved at blive kendt og anerkendt i
Vestbengalen for deres arbejde med naturressource forvaltning og kapacitetsopbygning af lokale regeringsinstitutioner. Vi håber at de forsat vil blive benyttet af myndighedernen pga deres kapacitet.
Økologisk Landbrugsprojekt
Formålet med dette projekt har primært været at gennemføre en analyse af behov og mulige retninger og
måder at udvikle landbruget på, hen imod en større bæredygtighed i Sunderbans området. Dette projekt var
oprindeligt planlagt til at slutte i september 2009, men
blev yderligere forlænget til december 2010, hvilket vil
sige at aktiviteter er gennemført i hele 2010.
Året 2010 var præget af efterveer fra Aiala flodstormen
i hele området, hvor alle beboerne havde travlt med at
genopbygge deres huse og bosteder. Dette gjaldt ikke
mindst landbrugs projektetets aktiviteter, som skulle
genopbygge det igangsatte udviklingssgrundlag for
brugerne.

Økologisk grøntsager er eftertragted og kan derfor bruges som fortalervirksomhed
landmænd samt forsyning af frø. Dette har givet

Forsøg med økologisk dyrkning ved JGVKs demonstrationsfarm i Sunderbans
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en produktion af 93 kg champignon. 75 landmænd har fået 150 kg linsefrø. I 4 landsbyer
blev 400 kg dhanchay frø udleveret til 120
landmænd til produktion af grøn gødning for at
øge produktiviteten af deres jord. 350 familier
fik 700 frugttræer i 14 landsbyer og 300 frugttræer blev udleveret til 3 netværksorganisationer. 200 familier har fået 800 møbeltræer i 4
landsbyer. Til ormekompost er der udleveret
5000 regnorm til 50 familier i 5 landsbyer. For
træplantning langs vejene, er der sat produktion
i gang af 15000 planter blandt beboerne i 3
landsbyer. 1600 kg yam er blevet uddelt blandt
65 landmænd for produktion og uddeling af yam

til andre landmænd. En frøbank er belvet oprettet med 7
kg frø af 12 forskellige slags frø..
Demonstrationsfarmen er ved at få den ønskede struktur
og vigtige agro-økologiske landbrugsmeto-der er blevet
introduceret og afprøvet, såsom brug af forskellige typer kompost, bio-pesticider, og forskellige former for
inter-cropping, mulching og andre jordforbedrende metoder. Der afprøves forskellige former for gødning som
regnorm, vædske-, kage- og grøngødning for at støtte
landmændene med organisk landbrug. Der har været
forsøg med overrislings med krukke. Man har arbejdet
med total dyrkningscyklus bestående af ris, linse og
dhyanche eller ris, grøntsager og dhyanche. Der er dyrket medicinplanter, bannaner og yam og der er dyrket
grøntsager på bredderne langs damme. Der er forsøgt
integreret landbrug med 4 køer og dyrkning af ris, fisk
og grøntsager på kun ½ ha.

Partnerskabsaktivitets projektet
Partnerskabsaktiviteten (PA) er IGFs nye projekt
og består i at forbedre samarbejdet mellem IGF
og vores to indiske partnerorganisationer. Konkret består den af tre komponenter; strategiudvikling, kapacitetsopbygning og erfaringudveksling, hvoraf de to første komponenter primært ligger i Indien.
Projektet kom i gang i september 2009.

Sammen med Anita indleder Kathrine PA worlshop hos JGVK

JGVK opmuntrer lokale beboere til organisk dyrkning af grøntsager i demonstrationsfarmen

Projektmedarbejderne har opbygget kapacitet i økologiske landbrugsmetoder hos 111 landmænd i to landsbyer. 50 kvinder fra 5 landsbyer har fået træning omkring
produktion og anvendelse af naturlig gødning som vermikompost. 151 kvinder fra 16 landsbykomiteer har fået kapacitetsopbygning. 80 landmænd og kvinder har
fået træning omkring salttolerant dyrkning i kølvandet
af stormfloden Aiala. 70 kvinder fra 8 landsbyer fået
træning omkring dyrkning af champignon

Den væsentligste observation fra projektet er, at
der er en voksende forståelse for vigtigheden af
at have organisatoriske strategier hos partnerne.
Også den daglige drift viser forbedringer f.eks. i
rapport skrivning, budgettering og planlægning,
samt bedre forståelse af de generelle organisationsmål for part-nernes personale. Erfaringsudvekslingen mellem IGF, JGVK og LKP er også
øget mærkbart.
Aktiviteter gennemført i 2010:
 Kapacitetsopbyggende aktiviteter
à NGO management & lederudvikling
à Organisatorisk strategiudvikling
à Projektledelse & planering
à Dokumentation
à Finansiel forvaltning
à Workshops om fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning og køn strategiudvikling

Udover det ovennævnte foregår der fortsat fortalervirksomhed overfor lokal regeringen. Statens farm manager
Dr. Sudipto Tripathi mødtes med Mette gra IGF og
Biswajit fra JGVK og var begejstret over JGVKs arbejde med organisk landbrug og farmen; regeringen har
igenaktiviteter indefor organisk landbrug. Dr. Tripathi
har besøgt JGVK to gange og i en workshop foreslog
han udførelse af organiske landbrugsforsøg på JGVKs
farm. Der blev udført en Farmers Field School session i
Ranigarh landsby i 3 måneder med 12 deltagere. Yderligere to blev opstartet men ikke gennemført pga vejrShrabani Daspræsenterer sits oplæg ved PA workshop og Debashish
forholdene
diskuterer emnerne
med Sumana Mazumder
ved JGVK
Organisatorisk
strategiudvikling
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à

Seminar med forskellige regeringsniveauer JGVK havde et seminar på det institutionelle
plan, LKP havde seks seminarer på tre distrikter (to i Jalpaiguri, to i Birbhum, to i North Dinajpur)

LKP og JGVK personale holder gruppemøde ved PA workshop. Shrabani,
Rehena Khatun og Sumana i pausen ude på varandaen.



Erfaringsudvekslingsbesøg
à JGVK besøgte i to omgange programområder
fra to distrikter hos LKP for at få erfaring på
CSO-PRI samarbejde
à LKP besøgte i to omgange programområder
hos JGVK for at få erfaring på SHG-VC samarbejde



PA Management
à Midtvejsevaluering af projektet blev udført af
ekstern evaluator
à Dokumentation af alle aktiviteter dvs. rapporter for alle kurser, workshops, erfaringsudvekslingsbesøg blev forberedt. Finansielle reviderede regnskab for året 2009-2010 blev fremlagt
af de to organisationer



Udvikling af strategidokumenter
à Fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning og
køn strategidokumenter blev udarbejdet af
JGVK & LKP



Fem dages international workshop blandt de tre
partnere IGF, LKP, JGVK afholdt for at gennemgå
og drøfte de tre organisationens strategier og har
fælles forståelse af samarbejde, fortalervirksomhed,
bæredygtighed og plan for bæredygtighed efter
dansk støtte

Status på projektets målsætninger:
1. Styrkelse af den organisatoriske kapacitet i de tre
partnerorganisationer IGF, LKP og JGVK
Partnerorganisationernes kapacitet indenfor deres
projektaktivitetsplanlægning blev udvidet af de kapacitetsopbyggende workshops udført hidtil. Koncepter for budgettering og budget prognose sammen
med udarbejdelsen af udgiftsudtalelser er blevet ud9 (21)

viklet hos de to partnerkoordinatorer. Begge
organisationer har vist en støt forbedring i
samlet funktion og deres kapacitet er blevet
styrket i den pågældende periode.
Bestyrelsen og medarbejdere i de to partnerorganisationer LKP, JGVK fået en god forståelse af principperne for god NGO management. Forståelse for administration & økonomistyring kombineret med projektledelse
er også blevet forhøjet.
2. Udvikling af en relevant fortalervirksomhed
og organisatorisk strategi, der gør det muligt
for LKP og JGVK til at imødegå fremtidige
udfordringer i deres region
Det første skridt i retning af udviklingen af en
fortalervirksomhedsstrategi blev taget op ved
at arrangere en grundlæggende orientering
om fortalervirksomhedskonceptet og perspektiv for personalet i de to partnerorganisationer. Derudover blev der afholdt kapacitetsopbyggende kurser/workshops om organisatorisk strategiudvikling i de to partnerorganisationer. Dette uddannelsesprogram havde
gjort det muligt for medarbejderne at få klarhed over betydningen af strategiudvikling og
dens proces for en organisation. Det resulterede i udformningen og færdiggørelsen af en
organisatorisk strategi, fortalervirksomhedsstrategi og også kapacitetsopbygnings- og
kønsstrategi i de to partnerorganisationer.
I den internationale strategiworkshop i februar 2011, deltes og diskuterede alle tre partnere deres strategier. Strategierne vil blive færdiggjort i den afsluttende fase af projektet I
det kommende forår.

Dejligt med en kop te efter intens workshop session

3. Identificer relevante områder, praktiske og
organisatoriske måder at samarbejde på
mellem JGVK, LKP og IGF
De to partnerorganisationer har udvekslet erfaringer omkring deres interne samarbejder
såsom CSO-PRI samarbejde og SHG-VC
samarbejde ved LKP og JGVK hhv. Medar-

bejdere fra begge organisationer tog på erfaringsudvekslingseksponeringsbesøg i hinandens programområder. Bortset fra denne planlagte aktivitet har

egne sparepenge lånt hver SHG i snit DKK 2.667
til egne
projekter med en renteindtægt på DKK 640 i løbet
af året.. Indtil nu er der uddelt 3.645 geder, 2.625
får, 130 grise og 13.040 stykker fjerkræ til brugerne i projektet. I løbet af året 2009 er der født
1.620 gedekid, 581 lam, 243 smågrise og 45.994
kyllinger. Af 297.295 æg, blev 15% udruget,
64% solgt til en pris på kr. 83.767 og 21% spist.
74.556 fjerkræ blev solgt for en værdi af Kr.
884.968. 713 geder blev solgt for kr. 73.456, 382
får for kr. 28.339 og 141 grise for kr. 12.220. I alt
gav det en indtægtstigning på kr. 345/ bruger /år i
gennemsnit. Dette betyder en mere end 20% stigning på et år.

Anita og Kathrine hjælper deltagerne i gruppearbejde

begge organisationer taget initiativ til at støtte og
lære af hinanden. Yderligere har JGVK sørget for at
forskellige regeringsniveauer i de to programområder har besøgt hinanden.
Under den internationale strategi workshop blev
mere relevante områder af samarbejdet mellem
JGVK, LKP og IGF identificeret og i de kommende
fire måneder er der yderligere planlagt aktiviteter til
at øge samarbejdet mellem vores partnere.
Husdyrholdprojektet fase 3
Et af målsætningerne for projektet er involvering af brugerne. For husdyrholdprojektet var brugertallet normeret
til 2400, men i virkeligheden er det vokset til knap 4.000
fordelt på 50 landsbyer i to distrikter i Vestbengalen og
Orissa Den anden målsætning var organisering af brugerne i SHG’er og landsbykomiteer (LK’er). Der er organiseret 1019 SHG’er og 57 LK’er hvor alle har åbnet
deres selvstændige bankkonti; i løbet af året er der således åbnet 167 nye bankkonti. Alle har stort set frigjort sig
fra de lokale pengeudlånere, som kræver 10% i rente om
måneden. Pga den brugerbaserede indsats er der skabt en
proces, som har igangsat en mangfoldighed i udviklingen
i aktiviteterne. 800 af de godt 1000 SHGer, har af deres
Gedehandlerne får nu flere geder i landsbyer ift tidligere

Husdyrhold projekt har øget produktivitet med bedre pasning og bedre
udnyttelse af eksisterende foder i Sunderbans,herunder geder med græs
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Pga sin lokale forankrede indsats, har aktiviteterne ikke kun begrænset sig til husdyrhold, men den
igangsattte proces har bredt sig til en mangfoldighed af aktiviteter/sektorer mod en holistisk udvikling. Dette involverer aspekter som det sociale i
form af uddannelse for børnene for at gøre dem til
nyttige samfundsborgere, et retfærdigt samfund
også for kvinderne med deres organisering i
SHG’er og indtægtsmuligheder gennem hjemmeindustriprojektet, så sundhedsprojektet, miljøbeskyttelse, organisk landbrugsprojekt, fortalervirksomhed o.l. Herved opstod synergien mellem ak-

Der er flere problemer som foderproduktion,
bedre
pasning,
effektivisering
og
mangfoldiggørelse af produktion, bedre synergi
med andre sektorer for at sikre bæredygtigheden.
Dette bliver taget op i nær fremtid.

tiviteterne ved at landbrugs -, husdyr - og fiskeriprojekterne blev
sammenkædet: Hjemmeindustri spiller en stor rolle som
en alternativ indtægtskilde ifm nedgangen i landbrug og
fiskeri pga nedslidning af miljøet. Farmer Field School
metoden (FFS) har spillet en vigtig rolle i denne sammenhæng, hvor den fik sin anvendelse ikke blot indenfor
landbruget men også på andre områder. Dens pædagogik,
som består af selvlæring gennem deltagelse, har fået et
gennembrud, som også udnyttes i andre sektorer.

Uddannelsesprojekt med Topsøe fonden:
Uddannelsesprojektet fortsætter med fremgang,
men også problemer.
Målsætninger for projektet er følgende:
1. Generere en basis for udvikling/undervisning
blandt børn, der bor i fjerntliggende områder
med opbygning af ikke-formelle Skoler
(NFS) i lokalområdet.

Kvinden her tjener nu ca. 700 kr. om året ved at sælge kyllinger

En ny dimension i denne forbindelse er netværks dannelse, som styrker udbyttet af indsatserne på flere måder.
Det ene element i denne er brugerorganisationsenheder
som landsbykomiteer, som aktivt deltager i aktiviteterne
på brugernes vegne. Dette har vist sig at udgøre et netværkselement som er bedre end CBO’er som man oprindelig indledte samar-bejde med. De andre vigtige netværksorganisationer kommer indenfor kapacitetsopbygning, som er et meget vigtig element i bestræbelserne.
Her har vid-necentre som fjerkrænetværket, Life Science,
KU, Århus universitet i Danmark og andre som BAU,
AwF fra USA o.l. spillet en afgørende rolle ved at bidrage med uvurderlig kapacitetsopbygning med deres styrke
og erfaring. Husdyrhold projektet nærmer sig sin afslutning. Ca. 10 års indsats har dannet en grobund for udviklingen i lokalområdet, hvor befolkningen har fået en tro
på at det nytter noget at gøre en indsats, hvilket har fået
tusinder af brugere til at deltage i aktiviteter og forstærke
processen til videre udvikling. I begyndelsen var beboerne uorganiserede, kapacitetssvage, antallet af husdyr
lavt og dødeligheden blandt dem meget høj. Med ganske
enkle midler som vacciner og bedre pasning, er dødeligheden i dag faldet med over 80%. Brugerne oplever dette
som en varig forbedring af leveforholdene og ser lyst på
fremtiden med øget selvværd gennem øget produktion.

2. Opbygge en model skole i JGVK op til 8.
standard
3. Arrangere supplerende undervisning for de
børn, der dropper ud af skolerne,
4. Etablere et uddannelses sikringssystem på
individuel basis, for at forhindre børnene i at
droppe ud af skolen.
5. Fortalervirksomhed hos forældrene mht uddannelsesbetydning af deres børn både for
dem og for samfundet.

Prafulla henter børnene i skolebus fra vanskeligt farbare områder
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I de fjerntliggende landsbyer, er det vanskeligt for børnene at få uddannelse, dels pga afstanden og de dårlige vejforhold og dels skal de ældste passe de mindre, mens
forældrene går ud for at tjene penge som daglejere. I sådanne områder, støtter JGVK driften af 10 NFS( NonFormal Schools) for at forberede børnene til at gå i de
offentlige skoler. I en NFS skole får 25-30 børn undervisning 3-4 timer hver dag af 1-2 lokale lærere. I 2010
har JGVK drevet 10 sådanne skoler med 310 børn i alderen 3-6 år undervist af 10 lærerer. De har modtaget undervisning i modersmålet, engelsk, matematik, social bevidsthed/adfærd, motion, hygiejne, miljø og sport.

dier end dem som ikke har studeret i VPB. Selvom der er transport faciliteter for børnene til og
fra skolen, er der problemer, desuden er der behov
for forbedring af lærernes undervisningskompetencer.

Manuduktion af børnene har en gjort synlig forskel mht frafald fra skolerne i området

Undervisning starter med morgen sang

Pga indsatsen er et større antal af børn fra området nu
tilknyttet uddannelsessystemet og forældrene forstår bedre betydningen af uddannelse for deres børn. Problemet
eksisterer fortsat med at skaffe kvalificerede lærere, familiernes fattigdom og manglende uddannelsestradition.

I manuduktionsprogrammet deltog 60 elever i forskellig alder hvilket har hjulpet disse børn til at
bestå deres eksaminer og dermed undgået frafald
fra skolen i år. Alligevel er der store problemer
med at skaffe gode lærere fra lokalområdet. Lærere fra de større byer vil være betydelig dyrere
uden nogen garanti for at undervisningen bliver
bedre, Der er problem med at opretholde elevetallet dels pga deres dårlige økonomisk forhold, dels
dårlige vejforhold og lange afstande.
Mangel på penge er en hyppig årsag til at eleverne slutter deres skolegang før tid dvs fattigdom,
men også manglende uddannelsestradition har
betydning. For at modvirke dette har JGVK initieret et forsikringssystem for de lokale skoleelever,
hvor både forældre og JGVK opsparer penge på
en bankkonto. I 2009 har omkring 600 elever fra
to forskellige skoler været omfattet af dette system. Betalingsindsatsen fra forældrene har været
næsten 100%. I 2010 har man involveret 333 elever fra to skoler. Der er yderligere 200 børn fra to
nye skoler der gerne vil være med i det system.

Ved VPB skolen hos JGVK holder man klassekoefficienten lav

Modelskolen Vivekananda Patha Bhavan (VPB) fortsætter med sine uddannelsesaktiviteter, hvor man forsøger at
give børnene så megen opmærksomhed som muligt, og
en bedre uddannelse. I år 2010 havde skolen 130 elever
som har fået undervisning i normale fag plus sang, dans,
naturfag o.l., og blev undervist af 15 lærerinder. Til trods
for det lave kapacitetsniveau hos lærerinderne har kun 15
elever per lærerinde( der er 80-100 elever i almidelige
klasser) og bedre omgivelser ført til opmuntrende resultater. Sammenlignet med andre skolebørn lærer VPB skolebørn mere og grundiger og klarer sig bedre i deres stu12 (21)

Danseopvisning er børnene glade for og et godt middel for fortalervirksomhed

Da denne tanke er ny kræver det samarbejde og tid fra
skolelærerne før det fungerer tilfredsstillende, men det
går den rigtige vej.

trænere blev ansat hos JGVK indenfor syning,
strikning, håndbroderi, vævning, røgelsespinde,
rispopkorn og snedker arbejde. Der blev ansat en
projektleder med ansvar overfor marketting med
salgsaftaler både i de lokale nærområder og Kolkata. Projektet er på nuværende tidspunkt i opstartsfasen, derfor har der ikke været direkte monitoring men mere igangsættelse.

Fortalervirksomheden for uddannelse for børn indgår i
alle JGVK aktiviteter. Det ene vigtige sted er hos brugerne under selv hjælp gruppernes møder, hvor projektmedarbejderne diskuterer betydningen af børnenes uddannelse. Den anden form for fortalervirksomhed foregår hos
forældrene gennem børnenes opførsel og ikke mindst
hvordan de klarer sig efterfølgende i de offentlige skoler.
Hos myndighederne foregår fortalervirksomhed hele tiden dels gennem samarbejde med offentlige skoler ifm
uddannelses- og Jeevandharaprojektet og dels i direkte
kontakt med regeringen.

Status på projektets målsætninger:

Nye Projekter:
Hjemmeindustriprojektet:
Pga interne problemer iværksatte PR en kapacitetsundersøgelse af IGF før nye bevillinger kunne imødekommes.
Dette har medført at hjemmeindustriprojektet blev forsinket med to år efter afslutningen af den første fase. I
denne periode måtte IGF holde liv i projektet med egne
midler for at den opnåede popularitet baseret på værdifulde resultater ikke gik tabt. Den næste bevilling blev
aktuel i juni 2010 hvis ingangsættelse bbyggede på fortsatte aktviteter fra den tidligere fase.

Eleverne lærer at strikke i træningscenteret i deres landsby

1) Kapacitetsopbygning af brugerne:
I første omgang er der ansat14 trænere indenfor
syning, strikning, håndbroderi, vævning, røgelsespinde, rispopkorn og snedkerarbejde. JGVK
har gennemført markedsanalyse på to niveauer
med afsætningsmuligheder samt potentialer for
nye produkter på de lokale markeder. Disse mennesker har opstartet træningsaktiviteter som har
inddtraget 295 brugere inden for forskellige fagområder med følgende resultater: 52 brugere har
fået træning indenfor strikning og yderligere 40 er
ved at blive optrænet. Inden for syning har 10
brugere gennemført træningsprogram og 48 modtager træning for tiden. 25 brugere får træning
inden for fremstilling af røgelsespinde. 20 brugere
får træning indenfor rispopkorn, 20 brugere i
vævning. 24 brugere modtager træning i håndbroderi og 32 har gennemført. 9 brugere modtager
træning inden for snedkerarbejde. Bogbinderi er
endnu ikke startet. I alt 12 trænings centre er ble-

Målsætningen for det bevilgede projekt er: 1) organisering, kapacitetsopbygning af brugerne og øget indtægt
gennem produktion og salg af varer. 2) organisationerne
er i stand til at kapacitetsopbygge trænere og 3) der fortages fortalervirksomheder over for civilsamfundet og
regeringen.

Jette og Birgit underviser eleverne i landsbyerne i Sunderbans

Projektet blev igangsat ved foreløbig at involvere 8
CBO’er: Anwesha for Science, Shreema Matri Tritha,
Mathurakhanda Unnayan Samity, Boirmari Unnayan
Samity, Bermajur Gram Vikash Kendra, Kishalaya Tarun
Tirtha, KendulaI Tanti Samabay Samity og Kalidashpur
Unnayan Samity. Disse organisationer blev enig om at
samarbejde hvor kontrakter blev underskrevet med respektive brugere. En snes personale blev ansat, hvoraf 14

Hjemmeindustriprojektet har sat gang i indtjeningen hjemme gennem
produktion i deres fritid, her broderer familien en sari.
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vet oprettet, hvor af 5 lokaler er istandbragt i henholdsvis
Joygopalpur, Garanbose og Aneswa til syning, håndbroderi og strikning. De nye brugere som har afslutet træning er kommet i gang med at producere varer i deres
fritid. Inderfor syning er der kommet gang i indtjeningen
ved at aftagerne nu selv er begyndt at kontakte brugerne
og levere skårede stoffer til at sy tøj og betale løn ved
afhentning af produkterne, som de sælger til lokalmarkedet. Brugerne tjener 200-500 kr om måneden afhængig af
den tid de afsætter til produktion.
2) Kapacitetsopbygning af organisationerne:
I oktober holdt Birgit og Jette sammen med Ganesh kapacitetsopbyggende møde med projektpersonalet. I november afholdt Jette og Birgit sykursus for udvalgte dygtige deltagere med undervisning i syning, inspiration til
kreativitet samt nytænkning af nye produkter og designs.
Læringsmål: øget kvalitet med de få midler der er til rådighed. Nye design af børneshorts, penalhus, pudebetræk, toiletaske, børnekjole, skuldertaske, kvindebluse til
sari samt lynlås blev introduceret.

JGVK centret skaber stor reklame for produkterne. Lokal regeringen er interesseret i udvikling
gennem hjemmeindustriproduktion, men har ikke
formået selv at skabe noget over 3 årtier. I efteråret havde JGVK møde med den lokale regering
og distriktbestyrelsen for industri omkring håndværkernes salgsmuligheder og hvilke foranstaltninger der er påkrævet for registrering af deres
virksomhed i forhold til at modtage regeringsstøtte. JGVK blev bedt om at sende en ansgøning til
regeringen ifm træningsaktiviteterne, men bureaukratiet sætter en stor dæmper på det.

Ambia viser besøgene strikkeprodukter ved en lokal udstilling

Birgit underviser elever i at blive træner i syning i omrdået

Der opstod en mulighed for at starte en produktion af
dukker som krævede uddannelse af mange brugere. I
denne forbindelse 2 eksterne undervisere, Prasanta
Chakraborty og Asim Das, introducerede og underviste
skrædderne i syning af dukker i 5 forskellige variante.
SHG’erne blev kapacitetsopbygget til at udvælge brugere
der har gavn af træningen; der er udarbejdet et sæt kriterier for hvem der kan deltage. I november holdt IGF
medlemmer workshop med JGVK og netværksorganisationerne vedr. projektets indhold og dets gennemførelse i
hht ansøgningen.
2) Fortalervirksomhed:
Fortalervirksomheden er gået i gang. Hos brugerne er der
stor efterspørgsel som skyldes de hidtidige gode resultater På grund af flere CBO’ers involvering bliver det muligt at presse prisen hos diverse forretnings- og mellemmænd hvilket med tiden gerne skulle reflekteres i salgsprisen for de producerede varer og sikre brugerne en mere rimelig indtægt. Den årlige festival som afholdes ved
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Ifm stigende priser for varer og faldende produktivitet i landbrug og fiskeri, er der et stort ønske
fra brugerne om øget indtjening og derfor deltagelse i træningsaktiviteterne i hjemmeindustriprojektet. Det største problem i denne sammenhæng
er lokal lav kapacitet, som gør det vanskeligt at
takle udfordringerne. Jharkhali, ca. 16 km fra
JGVK er et nyt beboelsesområde udelukkende
med indvandrere fra Bangladesh, som mangler
næsten alt. Familierne fra dette område kræver
deltagelse med mange brugere, hvor JGVK måtte
arbejde for at skaffe trænere nødvendige for opgaven. Brugernes krav om højere pris for varerne
kræver kvalitetsprdukter, hvilket er svært, her gør
Jette og Birgit en stor indsats. Der er dog håb om
at med disse ingangsatte processer vil løsningerne
efterhånden vise sig.
Sundhedsprojektet i Sunderbans:
Siden 2006 har IGF og JGVK arbejdet for at forbedre helbredstilstanden blandt de fattige i området. Dette bliver gjort gennem en forbedring af de
gravides forhold. Jo bedre den gravide har det,
både fysisk og psykisk, jo større er chancen for at
få en sund og stærk baby.
Arbejdet gennemføres rent praktisk ved at 2 kvinder (FHW:Field Health Worker:sundhedhjælper)
fra hver af de involverede landsbyer uddannes og

trænes til at kunne varetage omsorgen for de gravide
kvinder i landsbyen. De undervises i den normale graviditet, fødsel og barsel samt de mest almindelige komplikationer. De trænes desuden til at kunne udføre simple
undersøgelser som blodtryksmåling, bestemmelse af
blodprocent o lign. Derudover undervises de i andre
sundhedsmæssige emner som ernæring, hygiejne, børnebegrænsning, det nyfødte barn etc.

Gravide kinder får målt blodtryk ved en Mothers camp i deres landsby

Sundhedshjælperne opsøger den gravide og hendes familie i deres hjem, hvor de både taler med den gravide, men
også med familien for at de kan støtte den vordende mor.
Desuden holder de regelmæssigt ”Mothers Camp” hvor
de gravide samles og modtager undervisning/information
samt bliver undersøgt én og en med måling af blodtrykket, vægt, undersøgelse ar urinen etc. . Sundhedshjælperne arrangerer også landsbymøder vedrørende sundhedsemner.
Det første projekt fungerede som et pilotprojekt fra 200607 omfattende 10 landsbyer. Herefter blev aktiviteterne
udført for IGF penge fra 2008-2009. I november 2009 fik
vi den glædelige meddelelse at ansøgningen for Sundhedsprojekt II blev godkendt af Bevillingsgruppen under
Projektrådgivningen. Projektet løber fra 010110 til
300612. Inga og jeg var I Indien januar 2010 for at starte
projektet op under stor festivitas. Vi havde møder med de
ansvarlige i JGVK samt den NGO der skulle varetage
uddannelsen af Sundhedshjælperne. Her blev de praktiske
ting omkring undervisningen diskuteret, blandt andet
skulle der planlægges opfølgende undervisning for de
allerede eksisterende Sundhedshjælpere. Der var også
interviews med de kvinder, der havde søgt om at blive
Sundhedshjælper. 24 kvinder blev udvalgt fra de nye 10
landsbyer. Herefter gik undervisningen i gang. Efter den
teoretiske undervisning fik kvinderne praktisk trænning
af en læge og herefter kunne Sundhedshjælperne gå i
gang med deres arbejde i landsbyerne. De bliver superviseret af nogle Sundhedshjælpere der har fået yderligere
undervisning og kan få hjælp af lægen i JGVK samt rege15 (21)

ringens jormodercentre. Efter pres fra vores Sundhedshjælpere er disse nu bedre fungende.
I projektet var der oprindelig planlagt at der
skulle uddannes nye Fødselshjælpere i stedet for
de lokale Dais. Denne aktivitet er blevet opgivet
da den indiske regering ikke mere støtter en sådan. Fra regerings hold har man nu den politik,
at tilråde ”Institutionel Deliveries” dvs at føde
på hospital. Det er dog problematisk idet de lokale hospitaler er meget dårligt udstyrede og
dårligt fungerende. Pres fra lokalbefolkningen
og Sundhedshjælperne i forbindelse med Projektet har dog medført at eet hospital fungerer nogenlunde. De mange kvinder, der bor langt fra
hospitalet, prøver vi også at hjælpe. De er stadig
afhængige af de lokale fødselshjælpere=Dais og
kvaksalvere=Quack doctors i forbindelse med
fødslen. Vi har derfor planlagt at tilbyde Dais og
Qiack doctors i projektområdet undervisning i
”den gode fødsel”.
Et andet vigtigt aspekt i projektet er Fortalervirksomhed vedrørende andre sundhedsmæssige
rettigheder. Der er derfor planlagt aktiviteter i de
involverede landsbyer, hvor befolkningen skal
oplyses om deres rettigheder på det sundhedsmæssige område. Denne aktivitet er i meget høj
grad koblet til et af vore andre projekter, nemlig
Partnerskabsaktiviteten.

Lene, Mita, Inga & Leela holder møde med landsbykinder, Sunderbans

Sundhedsprojektet vil komme til at berøre rigtig
mange mennesker. Mere end 20 landsbyer er involveret. I hver landsby bor 3-5000 incl børn.
Hver familie består typisk af 5-10 medlemmer
og der vil være ca 100 gravide/fødende pr
landsby pr år.
Udvidet støtte fra Topsøe fonden:

Topsøe familien har i Haldor Topsøes afdøde hustrus
navn oprettet en fond som skal støtte gadebørn i Bangladesh. Baseret på erfaringerne fra det tidligere omtalte
uddannelsesprojekt for Topsøemidler besluttede familien Topsøe at udvide støtten til et større og mere alsidigt
uddannelsesprojekt for de lokale børn, hvoraf mange er
flygtninge fra eller efterkommere af flygtning fra Bangladesh.Dette er meget opmuntrende og af største betydning, da manglende uddannelse er den alvorligste hindring for udvikling i ulandene..

Disse uddannelses områder, som ønskes indført
som vigtige udviklingselementer, har man, som
nævnt, meget ringe erfvaring med i Indien. I
Danmark har man mange års erfaring, hvorfor
der arbejdes for aktiv deltagelse af danskere,
som vil åbne op for nye erfaringer til begge lande. Projektet sættes i gang 1. januar 2012. Bygningerne til alle disse aktiviteter er også doneret
af Haldor Topsøe Holding.

Op-

IGF projekter:

mærksomhed overfoer børnene er af høj prioritet ved VPB skolen ved
JGVK

Projektet består af 3 hovedelementer
1. En grundskole op til 8. klasse ved JGVK centret
hvor uddannelsens indhold, kvalitet og pædagogik
skal danne model for andre skoler i omegnen. Desuden skal der oprettes 10 lille-skoler i de mest afsidesliggende områder, hvor børnene i stor udstrækning er afskåret fra undervisning.
2. Da lokalsamfundets manglende uddannelsestradition bremser børnenes uddannelse skal der oprettes
en kostskole for 25 drenge og 25 piger ved JGVK
centret for at give disse elever bedre udviklingsbetingelser.
3. Det 3. vigtige aspekt vil være oprettelse af håndværksuddannelser, som ikke eksisterer i Indien,
hvorfor der er stort behov for dygtige håndværkere
i samfundet.. Her vil størsteparten af eleverne være
dropouts fra skolerne som udgør mere end 80% af
alle børn.

Håndværker uddannelsen er meget populær ved uddannelsesprojektet i
Sunderbans
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Mikrokreditprojektet:
For at hjælpe brugerne i deres kamp mod fattigdom og skyhøje renter hos lånehajerne har partneren JGVK sammen med IGF påbegyndt en
organisering af brugerne i såkaldte Selv Hjælps
Grupper(SHG) hvor de sparer penge op på egne
konti og anvender dem, dels til at dække det lånebehov de har, dels til indkomstskabende aktiviteter hos dem selv. Dette førte automatisk til
mikrokredit og mikrofinans for snart 8 år siden.
Det begyndte med interne lån blandt medlemmerne af en SHG med 24% i renter, som gik til
deres egen kasse. Efterfølgende lån mellem
SHG’erne via landsbykomiteerne, hvor SHG'er
kunne udlåne deres ubrugte midler til andre
SHG'er med samme rente. Med de øgede aktiviteter fik brugerne behov for større beløb end deres egen kapital rakte til. I begyndelsen

Biswajit og Jhupu diskuterer med væver Prabhat i Bolpur

lånte JGVK penge til projekter med begrænsede
beløb. Da der opstod endnu større lånebehov fra
brugerne koblede man bankerne på, hvor JGVK
måtte stå som garant for brugerne over for bankerne. Efterhånden er denne brugerbaserede
model ved at få fodfæste i området således at
SHG’erne og LK’erne nu er begyndt at styre
tingene bedre. Sådanne udviklingsaktiviteter
som er brugerbaserede bliver også bæredygtige.
Da fattigdommen fortsat er stor, er der stadig

behov for lånemuligheder, hvorfor brugerne henvender
sig til JGVK for nye lånemuligheder. I den forbindelse
søger IGF nye kontakter.
Efter Md. Yunus fik Nobelprisen i 2006 for sin mikrokredit ide, steg interessen for denne i vesten. Også i
Danmark er der flere firmaer/organisationer med det
formål at støtte de fattige med lån og samtidig tjene en
god bid. I ulandene incl Indien er mikrokreditorganisationer skudt op som paddehatte med det eneste formål
at tjene penge ved at udnytte de fattiges behov for kapital og ingen andre steder at at gå hen. Man havde stor
tillid til Md. Yunus og hans mikrokredit model, men det
hele brast, som man så i

37.766 fra JGVK for en rente og service ydelse
på kr. 4.000 og tilbagebetalt kr. 22.153. Fra banker har SHG medlemmerne lånt kr. 326.560 og
tilbagebetalt kr. 160.874 med en rente på kr.
3.266. 11 SHG’er lånte penge til andre SHG’er.
Typisk anvendelse af disse lån er til indkøb af
såsæd og frø, køb af husdyr, opstart af fiskeri eller anden virksomhed, reparation af bopæl, uddannelse af børnene, sygdom, frikøb af pantsat
jordlod, køb af symaskiner o.l.
Fiskeri i Sunderban med KVL, BAU & AwF:
Udviklingen af akvakultur blandt de lokale
landmænd i egne damme fortsætter i samarbejde
med KVL og AwF, som et led i forbedring af
levevilkårene. Bevillingen fra AwF omfattede
kapacitetsopbygning af 10 JGVK medarbejdere,
organisering af 100 landmænd mhp at øge produktionen i deres

En SHG gør status over deres pengesager

dansk TV, så hvad han egentlig foretog sig og hvordan
de fattige led for at låne penge fra Grameen Bank. Nu
30 år efter indførelse af mikrokredit systemet er problemerne uændrede: de fattige er fortsat fattige. Hovedproblemet er, at de fattiges produktivitet er alt for lav,
således at de har svært ved at betale afdrag og renter,
hvilket ikke ret mange interesserer sig for. Ofte må folk
tage lån hos de ”gamle” lånehajer for at kunne betale
deres skyld.
Antallet af disse lånehajer er derfor stort set uændret.
De sidste 8-9 år har IGF sammen med partneren arbejdet for at udvikle et effektivt funktionelt mikrokredit
system. Hoved elementerne er øget produktivitet og
mindre udgifter. Øget produktivitet kræver øget kapacitet og organisering, som man har støttet brugerne med.
Nedsættelse af udgifterne har man forsøgt ved at integrere brugerne selv. Arbejdet er ikke færdigt, men hidtidige resultater peger i den rigtige retning. IGF fortsætter bestræbelserne ved at involvere nogle andre mikrokredit organisationer ifm videreudvikling af systemet. Det forventes at der om nogle år kan opnås et stabilt system, som fortsat er brugerbaseret
I 2010 har 1.041 SHG’er opsparet kr. 221.044. Af det
har de udlånt kr. 165.320 til medlemmerne med en rente
på kr. 6.21, som øgede deres konti til kr. 221.450. Gennem 36 VC’er med 1.3042 medlemmer er der udlånt kr.
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Gæsterne ser på produktionen hos en bruger fra fiskeriprojektet

damme gennem bedre management og forsyning
af kvalitetsfiskelarver. Disse kommer fra et lokaloprettet fiskelarverugeri ved JGVK, som er
nødvendig for at sikre en stabil og billig produktion af kvalitetslarver. Der opdrættes dels Karpelarver, men også larver af en lokal fisk, Mola,
som er rig på vitaminer og mineraler og også

yngler naturligt i dammerne. Dette bygger på forskningsresultater af Dr. Nanna Roos, KVL.
Efter

feltbesøg diskuterede gæsterne hos JGVK

Den voldsommme stormflod som ramte Sunderbans
sidste år medførte at mange damme blev ødelagt af
saltvand. Derfor kunne man ikke fortsætte med de fleste
af dem. Af de 70 landmænd som var udvalgt havde man
trænet 66 og 24 af dem var uberørt af stormen. 28 fiskeopdrættere var trænet, hvoraf 10 af dem var uberørte
af stormen. Disse opdrættere af fiskelarver sælger dem
videre til brugerne når larverne er blevet tilstrækkelig
store. Til trods for katastrofen blev der produceret godt
29 kg eller 12.5 mill fiskelarver. Der af blev ca. 1/3
solgt til 20 fiskeopdrættere som solgte videre til 120
landmænd. JGVK solgte 300 kg fiskelarver til 45 landmænd. Desuden blev der arbejdet med fortalervirksomhed omkring fiskeri blandt Selv hjælps grupperne.

holdene for de fattige til trods for naturkatastrofen. Der kom 4 studerende fra Tuticorin fiskeriuniversitet i Tamil Nadu for at få erfaring med
praktisk fiskeri hos brugerne. Som fortsættelse
af workshoppen i Dhaka sidste år arrangerede en
indisk organisation en international workshop
om ”Fiskeri i landdistrikter i ulandene” i Barrackpore i nærheden af Kolkata med deltagelse
af bl.a. KVL og BAU. IGF og JGVK deltog og
stod som arrangører af et 3 dages program bestående af feltbesøg hos landmænd med fiskedamme og efterfølgende diskussion mellem forskere og fiskere i Sunderbans. Under sessionen
kom det frem, hvor stor afstand der er mellem
de indiske forskere og landbefolkningen. Dette
blev kritiseret af deltagerne, også de

Jannie og Marie deltog også i workshoppen da de var der

lokale forskeres manglende støtte til de lokale
landmænd. Deltagere fra fra regeringen lovede
forbedring af forholdene. Deltagerne fra Danmark og Bangladesh anerkendte problemet og
udtrykte ønske om at støtte de bestræbelser, som
JGVK/IGF gør i Sunderbans.

Gæsterne nød frokost i landsbymiljøet med udviklingsdiskussion
Workshop deltagerne diskuterer med brugerne fra JGVK

Fra AwF besøgte bestyrelsesmedlem Dr. Mudnakudu
Nandeesah JGVK flere gange og var glad for at se forholdene og den indsats der er gjort for at forbedre for18 (21)

Netværk i Danmark
Det allerede etablerede samarbejde med andre danske
NGO’er fortsætter og fælles aktiviteter beskrives i det
følgende.
Seniorer Uden Grænser (SUG)
IGF har etableret et samarbejde med SUG, som har over
250 medlemmer, alle højtuddannede indenfor forskellige
fagområder. SUG udfører ikke så mange projekter selv,
men yder støtte til andre med sine kapacitetsstærke folk. I
kølvandet af den alt ødelæggende storm Aila i 2009 med
hundrede tusindevise af ødelagte huse, henvendte IGF sig
til SUG om støtte til udvikling af husbyggeri med nye
materialer som er mere modstandsdygtigee overfor vand.
SUG formidlede kontakt til kollegaer i Holland, men
samarbejdet strandede pga bureaukrati.

2010 . De studerende har besøgt partneren dels
som studerende for at lave eksamensopgave og
dels på eget initiativ. Tre studerende har udført
forskningspræget arbejde ifm rensning af vandet
for arsenik. To andre studerende har arbejdet med
undersøgelse af arbejdsforholdene hos JGVK og
to har støttet med kapacitetsopbygningen hos
JGVK indenfor undervisning, vandrensning af
overfladevand med sandfilter og en har arbejdet
med design af latriner til brug i landsbyerne.
InnoAid
Samarbejdet med InnoAid har stået på et par år.
IGF har gennem sin partner JGVK formidlet kontakter til lokale partnere i forbindelse med deres
egne projekter. InnoAid består af studerende fra
DTU. De ønsker

Ejgil, Keld (SUG) og Lene holder møde

Mita fra IGF diskuterer med Marie Louise InnoAid og Tanja
SUGsammen med DTU studerende

SUG har involveret flere af sine medlemmer mhp at realisere projekter indenfor naturmedicin, tandpleje og pædagogik.

at igangsætte et projekt der forbedrer forholdene
omkring produktion, opbevaring og salg af mad
hos gadesælgere. I denne forbindelse havde de
sendt 6 studerende fra DTU og KU Life sicnece til
Indien dels for at udføre undersøgelse omkring
affald, vand, hygeine forhold i byerne,og landsbyerne, dels for at formulere et pilotprojekt. Der er
planer om at udføre oplysningsaktiviteter i Danmark sammen.

Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling (UBU)
Samarbejdet med UBU fortsætter gennem flere projekter.
Dels gennem rensning af drikkevand for arsenik og dels
gennem forbedrede sanitære forhold. UBU har sendt et af
sine medlemmer, Laura, for at give kapacitetsopbygning
til JGVK ansatte. Fra DTU har der været 7 studerende i

Ålborg Universitet Centre (AUC):
Efter at have været i kontakt med IGF besøgte

Henrik (UBU) mødes med Ole Bruun Madsen.
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Ole Bruun Madsen beøgte partneren JGVK for at se på IGF arbejde

Professor Ole Bruun Madsen fra AUC partneren JGVK i
Sunderbans to gange sammen med sin kone. Han var meget interesseret i at sende studerende fra AUC til JGVK.
AUC har samarbejde med flere universiteter i Indien,
hvilket også kan danne grundlag for et integreret samarbejde med JGVK.
KVL og BAU.
sætter ufortrødent, specielt ifm fiskeri projektet i Indien,
hvor disse to personer støtter dels med kapacitetsopbygning dels med netværksdannelse med deres andre kontakter herunder også mhp finansiering af projekter. Shakuntala besøgte projektet flere gange og

at firmaet fortsat vil støtte en frivillig organisation
som IGF.
Nordea:
Samamarbejdet med Nordea har fungeret meget
tilfredsstillende gennem de sidste 8 år. Banken
fortsætter sit medlemskab og udfører god bank
service til IGF.
DTU:
Samarbejdet med DTU fortsætter. I år har 12 studerende besøgt Sunderbans ifm projektaktiviteter
som en del af deres eksamensopgaver.
Fortalervirksomhed i Danmark:
Udover at have sendt årsberetning og andet materiale til IGF medlemmer, Projektrådgivningen og
Danida, deltog IGF i PRs årsmøde, møder med
Fair Trade medlemmer hvor vi præsenterede IGFs
arbejde samt udstillede tekstil- og silkeprodukter
fra Sunderbans. Derudover deltog IGF i en oplysningsaktivitet ifm FNs 2015 mål sammen med
InnoAid i DTU ved Lundtofte.

Shakuntala fra KVL og Dr. Wahab fra BAU besøger JGVK tit ifm deres
samarbejde med IGF

arbejder for at finde midler for fortsættelse af igangsatte
aktiviteter. Desuden har vi taget kontakt med Professor
Kurt Büchman, som underviser studerende fra ulandene i
fiskeri opdræt. Han viste stor interesse for at deltage i
fiskeriaktiviteter i Sunderbans.
Haldor Topsøe Holding (HTH):
Baseret på erfaringer fra de sidste to år har HTH udtrykt
ønske om udvidet samarbejde med IGF i forbindelse med
forbedring af forholdene for børnene i Sunderbans. Herunder en mere alsidig uddannelse, så de sikres en bedre
fremtid

PR besøg og Mini Kapacitets undersøgelsen af
IGF:
2 PR-konsulenter besøgte i marts begge partnere
med hovedvægt på JGVK, som de besøgte i 3 dages med både feltbesøg og vurdering af organisationens struktur og funktion. LKP besøgte PR kun
på deres kontor i Kolkata. Hele besøget sluttede
med en dags samlet workshop med LKP, JGVK
og IGF, hvor konsulenterne udtrykte tilfredshed
med hvad de havde set under deres besøg i Indien.

Troels Hovgaard og Solveig Nielsen fra PR møder JGVK brugere

Flemming Topsøe deltager ved IGF generelforsamling

Revisionsfirma Deloitte:
IGF's samarbejder fortsat med det tidligere revisionsfirma Olsen og Dalgaard, nu Deloitte i Svendborg Efter
flere års samarbejde er arbejdet blevet lettere og vi håber
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IGF har fuldført anbefalingerne fra minikapacitetsundersøgelsen fra 2009 og en ”Håndbog for
IGF ” er færdig.
Det har krævet en stor indsats fra de aktive medlemmer for at gennemføre anbefalingerne og lave
håndbogen. Med den stigende arbejdsbyrde er der

brug for flere aktive medlemmer i IGF. Både til arbejdet i
Indien, men også her i Danmark.

civilsamfundet på græsrodsniveau. Etableringen
af dette samarbejde er en del af PA projektet.

Fortalervirksomhed i Indien:

Netværk i Indien:

Efter mere end 30 år ved magten føler det nuværende
styre i Indien, at det er en selvfølge at pleje egne interesser gennem korruption og nepotisme. Der er stor utilfredshed i civilsamfundet. Eliten i samfundet skriver meget i aviserne vedr. dette men pga generel svaghed i civilsamfundet sker der ikke noget. I et demokratisk system ligger kilden til al handlekraft hos civilsamfundet.
IGF og vore partnere arbejder ihærdigt for at gøre civilsamfundet bevidste og kapacitetsstærke. Pga civilsamfundets styrke i Danmark er de danske myndigheder lydhør overfor befolkningens meninger og ønsker, det er det
modsatte i Indien. Derfor arbejder IGF målrettet for en
god regeringsførelse og for landets udvikling med et
stærkt civilsamfund. Resultaterne af indsatsen med organisering af over 1000 SHGer med større kapacitet, økonomisk forbedring og øget bevidsthed begynder nu at
vise sig; myndighederne kan efterhånden ikke sidde befolkningens stemme overhørig. Sideløbende har vi opbygget et godt samarbejde med regeringen uden at vi har
solgt os selv; virkningen begynder at vise sig. Der vil gå
mange år før man kan forvente forhold, der ligner Vesten. Indsatsen med støtte fra Danmark spiller således en
vigtig rolle, bla gennem fortalervirksomhed.
Involvering af danskere, der sidder med vigtig erfaring
omkring udvikling spiller en vigtig rolle, hvor IGF deltager som kulturformidler. IGF arbejder for at opbygge et
større og forpligtende samarbejde mellem de to partnere
LKP og JGVK i Indien, hvor LKP arbejder direkte med
myndighederne
og
JGVK
med
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Netværksarbejde i Indien er ikke så let; man falder hele tiden tilbage til egne interesse og manglende gensidig tillid. Dette skyldes hovedsagelig
svag kapacitet. Her bruger IGF mange kræfter for
at forklare hvordan de vestlige lande er blevet
økonomisk og kulturelt stærke nationer, hvor brugerbaseret udvikling med gensidig tillid har været
nøgleordet. Det er her betydningen af organisering af brugerne i landsbyerne via SHG'erne,
landsbykomiteerne og CBO’er spiller en vigtig
rolle i civilsamfundsstrategien. Set fra denne
synsvinkel går udviklingenden rette vej med et
øget antal brugere, netværksorganisationer, øget
krav til partnerne med øget kapacitet, således at
disse vil kunne påtage sig øget ansvar, som er nød
vendig.

Fremtidige Aktiviteter:
Man startede aktiviteterne i Sunderbans med at
styrke civilsamfundet gennem organisering af
kvinderne i SHG’er, forbedre deres kapacitet og
bevidsthed, hvilket igangsatte en proces, som
medførte en mangfoldig udvikling med initiativer,
indsatser og krav til JGVK mhp aktiviteter for
øget indtægt, uddannelse for deres børn, sundhed,
social lighed mm, alt sammen vigtig for en bæredygtig udvikling. Hos LKP begyndte man at arbejde gennem myndighederne. Der er et håb at
disse to modeller med tiden kan gå op i en højere
enhed.
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