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Til Medlemmerne 
 
Ligesom i året 2004, oplever vi fortsat 
konfrontationer mellem mindre heldigt stillede 
lande og Vesten, som forsvarer sine ideologiske 
holdninger og økonomiske interesser. Da alt i 
dag foregår på et globalt plan, undgår vi ikke de 
afledte påvirkninger. Der er stor opmærksomhed 
på den økonomiske udvikling i Kina og Indien, 
som et forbillede for mange lande især for 
landene i syd; men få lægger mærke til den 
stigende ulighed mellem rige og fattige i 3. 
verdenslandene. I Indien er kun 15 % af 
borgerne berørt af den økonomiske udvikling, 
resten oplever en nedgang i levestandarden 
gennem inflation, arbejdsløshed, faldende 
produktion, mm. Halvdelen af samtlige fattige 
mennesker i verden bor i Indien. Det mærker vi 
hver dag med et stigende antal henvendelser fra 
de lokale fattige. Derfor arbejder IGF af al kraft 
for at forbedre forholdene for den almindelige 
familie ude på landet, således at deres mest 
basale behov kan dækkes.  
 
Stigende fattigdom i ulandene med øget antal 
flygtninge til følge er et stort problem ikke 
mindst for de Vestlige lande. Det er vigtigt at 
forbedre forholdene i disse fattiges bosteder så 
de bliver boende i deres hjemstavn. Det er også 
meget vigtigt at skabe et positivt image af al 
Vestlige lande herunder Danmark, som bruger 
store ressourcer til fattigdomsbekæmpelse, for at 
modarbejde den voksende kløft mellem Vesten 
og ulandene, som man mærker i dag. Med støtte 
fra Danmark bidrager IGF’s aktiviteter positivt i 
denne sammenhæng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Indien rummer mange forskellige ulands 
problemer og forhold og andre ulande betragter 
Indien som en god repræsentant for dem, gør 
IGF indsats nyttig. Gennem sin fattigdoms 
bekæmpende indsats og netværks arbejde både i 
Danmark og Indien, forsøger IGF effektivt at yde 
sit bidrage. 
 
Gennem sine partnere har IGF udvidet 
aktiviteterne både i omfang og i indhold gennem 
organisering, kapacitetsopbygning, øgede 
indkomst, miljøbeskyttelse, mm for de fattige. 
Men problemerne er så store og mangfoldige at 
der er behov for udvidet indsats, hvilket IGF 
med sin begrænsede kapacitet har svært ved leve 
op til. 
 
Husdyrholdprojektet fase-I i Sunderbans er ved 
at være slut, Charlotte McAinsh udførte 
evaluering og resultaterne var positive. Dette har 
ført til udvidede aktiviteter også indenfor andre 
områder: 
- Vi har fået Husdyrhold projekt II godkendt, 

som indledes med 2000 brugere i 20 
landsbyer med deltagelse af 20 
netværksorganisationer, hvor man tager lokal 
produktion af husdyrfoder med som et nyt 
element. 

- Efter ca. 3 års arbejde med hjemmeindustri 
for egne midler med lidt svingende resultater, 
fik vi godkendt en forundersøgelse hos 
minipuljen med Kathrine Thyø som 
projektleder.  

- Aktiviteterne omkring fiskeri hos JGVK i 
Sunderbans er blevet udvidet til 3 grupper 
bestående af ca. 100 mænd. Resultaterne er 
lovende, hvilket er positivt på så vigtigt et 
område. Der er seriøse forhandlinger med 
KVL vedr. aktiviteter med fiskeri til øget 
næring i Sunderbans med involvering af 
Meyminsingh Universitet.   

 
Brugerne udviser stort engagement og endnu 
flere ønsker at deltage, det samme gør lokale 
NGO’er. Vi forsøger at udnytte situationen for at 
få udviklingen i gang ved at få dem til at påtage 
sig ansvar. Heri ligger en stor udfordring for 
IGF. Processen omkring netværksdannelse 
fortsætter og erfaringen viser at flere og flere 
NGO’er bliver stærkere.  
 
Aktiviteterne omkring arsenikprojektet fortsætter 
med interessante resultater. Arsenik problemet er 
i hastig vækst, og flere ønsker at være med. Den  
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lokale regering har foretaget dybvandsboringer 
for at forsyne arsenik frit drikkevand efter pres 
fra projektet. Det sidste hold studerende fra DTU 
er vendt hjem, men øget arbejdspres på 
projektleder Henrik Bregnhøj vil medføre at 
nogle af de studerende vil støtte arbejdet.  
 
Hjemme i Danmark har vi fået bedre styr på 
medlemmerne, takket være Bente Weng. Vi har 
fået Kathrine Thyø som nyt bestyrelsesmedlem. 
Sygdom har plaget Søren Jeppesen og hans 
familie, som er trist, dog ser det ud til at være et 
overstået kapitel. Poul Daugbjerg har fået en 
dejlig datter som kommer til at holde ham 
optaget lang tid fremover – tillykke.  
 
Mht. fortalervirksomhed fortsætter IGF 
samarbejde med Nordea i Svendborg, DFDS i 
Odense, revisionsfirma Olsen & Dalgaard i 
Svendborg, KVL, DTU, Tietgens skole og vi er 
yderligere ved at etablere samarbejde med andre 
såsom Svendborg tekniske skole.   
 
Til trods for disse 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 
følge sig forpligtiget til at gøre noget for de 

trængende. Vi har brug for flere dygtige folk, 
IGF’s netværk og aktiviteter i Indien skaber gode 
muligheder for at gøre en effektiv indsats. 
 

 
Nøgletal fra årets regnskab: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

Regnskab:    2005 

IGF indtægt fra kontingenter/donationer m.v.         158.666 

Drifts udgifter bl.a. til kurser, fagbøger, transport, administration         (17.235) 

udgifter til IGF projekter         (64.214) 

Årets overskud til disposition          77.217  

    

Egenkapital ultimo 2005         159.413 
    

Danida tilskud udbetalt til projekter i 2005    

Husdyrhold (fase-1)         289.000 

Husdyrhold (fase-2)   1.000.000 

Fødevaresikkerhed ( fase 2 )         990.000 

Information, uddannelse og kommunikation         200.000 
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Igangværende Projekter  
I år har vi afsluttet træning og produktions 
aktiviteter indenfor køkkenhave/træplantning hos 
JGVK i Sunderbans støttet af Tipsmidlerne.  
 
Af de to DANIDA støttede projekter nærmer det 
første husdyrholdprojekt i Sunderbans sig sin 
afslutning, og det fødevaresikkerhedsprojekt i 
Birbhum er afsluttet. Som sidste år er der fortsat 
flere mindre aktiviteter på lokalt plan i 
Sunderbans: skoleuddannelse, 
yamsbønnedyrkning, sukkerroer, fiskeri, 
træplantning, hjemmeindustri, mv., som bliver 
udført med Tips- og egne IGF midler på 
eksperimental basis. 
 

Husdyrhold-I i Sunderbans  
Formålet var at skabe 25-50 % mere indtægt og 
øget ernæringsforsyning samt øget kapacitet hos 
1200 brugere i 12 landsbyer, dannelse af et 
netværk bestående af 5 organisationer med 
Jaygopalpur Gram Vikash Kendra (JGVK), som 
den overordnede ansvarlige. Nu nærmer 
projektet sig sin afslutning. Pga. lokal forankret 
indsats, indføring af demokratiske principper og 
bottom up model, har udviklingen gået noget 
anderledes end oprindelig antaget. Pga. 
fattigdom måtte man involvere ca. 1350 brugere 
for samme ressourcer. Udfaldet af 
netværksorganisationernes præstationer har 
været meget forskellige og vejrforholdene spillet 
en vigtig rolle på husdyrene. Yderligere har der 
været stor spredning på udviklingen hos 
brugerne og projektmedarbejderne har haft svært 
ved at på tage sig det ansvar der følger med 
projektets demokratiske struktur.  
I oktober var Charlotte McAinsh i Sunderbans 
for at udføre evaluering af projektet, hvor hun 
brugte Ganesh Sengupta som oversætter og 
projektleder Biswajit som repræsentant for 
projektets lokale team. Hovedresultaterne fra 
evalueringen viser at det går meget godt med 
deltagelse fra brugere og demokratisering af 
organisationen er også tilfredsstillende. Der er 
derimod behov for at gøre mere ved produktion 
af husdyrfoder samt kobling af aktiviteter med 
lokal og international forskning. Projektet er i sin 
afslutningsfase og til september/oktober vil man 
afslutte projektet. De fleste af målsætningerne, 
dog ikke alle, blev opfyldt, til gengæld har man 
opnået mange andre ikke planlagte aktiviteter. 
Man har fået organiseret og kapacitetsopbygget 
netværksorganisationerne, mange flere brugere 
har organiseret sig i selvhjælpsgrupper (SHG) 

(ca. 200) og har startet mikro-kredit, hvilket har 
styrket dem økonomisk og socialt. Man har 
uddelt de fleste af husdyrene til brugerne og 
skabt øget indtægt hos de fleste af brugerne. 
Udviklingen hos netværksorganisationerne har 
dog været for ujævn. Forholdene er vanskelige 
hvor samarbejde og udviklingsindsats i 
fællesskab er mere eller mindre ukendt i disse 
områder. Til gengæld, hvis man ser på 
situationen hos netværksorganisationerne før 
opstart af indsatsen og nu, vil man se stor 
forskel. Der er stor udvikling på disse områder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generelt blev husdyrenes helbred væsentligt  
bedre, dødeligheden af disse er faldet markant og 
dermed er indtægten steget. Forøgelsen er  
dog væsentlig mindre end den kunne have været, 
hvilket hovedsagligt skyldes manglende foder og 
kapacitet. For at øge indtjeningen fra husdyrene 
er der behov for udvikling og integrering af 
andre sektorer. Det vil man gøre i den næste 
fase. Pga. den naturlige udviklingsproces er der 
kommet en stor gejst hos brugerne som kræver 
igangsættelse af andre aktiviteter, såsom 
uddannelse for deres børn, bedre status i 
samfundet, bedre helbred o.a. JGVK kræver 
egne bidrag, som udløser krav fra dem om 
igangsættelse af andre indtægtskilder såsom 
hjemmeindustri. På den måde er der kommet en 
kædereaktion mellem brugere og JGVK, som er 
tegn på en sund udviklingsproces.  
 
JGVK er blevet symbol på udvikling, hvilket er 
godt, fordi JGVK er en lokal organisation der er 
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opstået blandt lokalbrugere. Denne effekt skal 
man udnytte for at sikre en bæredygtig 
udvikling. Her spiller IGF’s indsats en stor rolle. 
F.eks. eftervirkningerne af den træningssession 
som Charlotte McAinsh har holdt i begyndelsen 
af husdyrholdprojektets sidste år er store. Lokale 
trænere har forbedret deres kapacitet væsentligt, 
hvilket præger andre træningsaktiviteter og 
serviceydelser til brugerne. Besøg af Jonna 
Hjorth, dyrlæge studerende fra Landbohøjskolen, 
som undersøgte geder sammen med lokale 
medarbejdere har også sat sit præg. Vi ønsker at 
involvere andre instanser i Danmark så 
kapaciteten bliver endnu større.  
 
Fødevaresikkerhed i Birbhum – Fase 2 
IGF’s fødevaresikkerhedsprojekt på anden fase 
oplevede lige som IUK-projektet (se denne) en 
god udvikling og ser ud til at være på fornem 
kurs mod at opfylde målsætningerne. 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 sikre 
en langsigtet udvikling ved at forsøge at få de 
lokale civilsamfundsorganisationer, 
landsbygrupper og kommunalråd til at overtage 
ansvaret for at føre udviklingsprocessen videre, 
når projektet stopper.  

Arbejdet med at organisere de fattige og 
jordløse landsbybeboere i Selv-Hjælps-Grupper 
(SHG) og få dem i gang med en produktion af 
fødevarer på ubenyttede arealer, kommunale 
arealer, lave egen opsparing og udlån og meget 
mere går helt planmæssigt fremad. Faktisk mere 
end planmæssigt, idet der har været så stor 
interesse for at deltage i projektet, at antallet af 
familier er udvidet til 10.000 ift. de anslåede 
7000. De foreløbige undersøgelser tyder også på, 
at der sker en reel forbedring af de fattiges 
fødevaresituation over tid. Stadig er det dog 
sådan at fremgangen er mindst for de 
allerfattigste, hvilket vi fortsat arbejder med at 
finde løsninger på. 

Den anden del af arbejdet med 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. Delstatsregeringen 
har bidraget ved at vedtage en lov, der gør 
landsbyrådene (Gram Unnayan Samiti) 
obligatoriske, hvilket skaber et bindeled mellem 
SHGs, landsbyen og det øvrige system. Med 
støtte fra IUK-projektet har der været afholdt en 
mængde seminarer, træningssessioner og møder 

for politikere og embedsmænd, og i projekt 
områderne har kommunalrådene (Gram 
Panchayats) i stigende omfang fået overdraget 
ansvaret for midler til implementering af 
projektaktiviteter – behørigt fulgt af LKP. Og 
interessen fra kommunal- og amtsråd udenfor 
projektområdet har også været støt stigende. Det 
har resulteret i, at 5 amtsråd nu har bedt LKP om 
støtte til at iværksætte lignende aktiviteter i deres 
områder.  

Projektet gennemgik en såkaldt ekstern 
monitorering, idet Neil Webster fra Dansk 
Institut for Internationale Studier i februar 
besøgte og undersøgte projektet. Det kom der en 
række spændende diskussioner ud af mellem 
projektets styregruppemedlemmer, der samtidigt 
var på projektbesøg, LKP (både projektansatte 
og bestyrelse) og Neil Webster. Neil Webster 
samlede sine forslag i en rapport med en række 
anbefalinger som IGF og LKP nu arbejder videre 
med. IGFs repræsentanter i styregruppen er 
fortsat Poul Daugbjerg og Søren Jeppesen. 

 
Arsenik i Nord 24-Parganas  
UBU/IGF projektet der skal udvikle lokale 
løsninger til håndtering af arsenikforurenet 
drikkevand med brugerne som udgangspunkt har 
nu i løbet af et år allerede nået de fleste fastsatte 
mål. Efter det andet hold studerende rejste 
tilbage til Danmark, kunne man se at de 
studerende udgjorde en vigtig støtte til projektet 
og kunne arbejde sammen med den lokale 
projektledelse. Ud over dette, havde studerende 
deres eksamens- og projektopgave som havde 
forskellige formål med samme udgangspunkt i 
arsenik projektet.  Medio januar besøgte læge Lene Kieler projektet 
for at følge op på projektets sundhedsmæssige 
aspekt. Lene holdt workshop med brugerne i 
Gazna med deltagelse fra alle tre organisationer 
KTT, SPREAD og BSSKS. Derudover 
undersøgte hun ca. 50 kvinder hørende til 4 
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forskellige SHG hos KTT hvor hun tog hår og 
negleprøver til videre undersøgelse på DTU.  
Yderligere ankom 3 studerende fra Danmark, 
som kommer fra hhv. Frankrig og Italien med 
det formål at opstille fælles vandrensningsfiltre 
og studere sammenhængen mellem de sociale og 
tekniske aspekter.  
Efterfølgende besøgte to repræsentanter fra 
Projektrådgivningen konsulent Søren Asboe og 
Gunhild Skovmand projektet og så alle 
aspekterne. De var meget glade for at se hvor tæt 
de studerende boede på brugerne samtidigt med 
at det var under forhold hvor de kunne trives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det første fællesanlæg blev bygget færdigt i 
samspil mellem projektets ansatte og de 
studerende. Disse hændelser er konsekvens af en 
integreret indsatsproces bestående af lokal 
indsats med støtte fra Danmark, herunder de 
DTU studerende. Om efteråret ankom projekt 
leder Henrik Bregnhøj sammen med et andet 
UBU medlem Staffan Wiwe for at støtte 
projektet. Han brugte et par dage til at orientere 
sig om projektets status. Efterfølgende holdt han 
ca. en uges workshop med de projektansatte hvor 
han fik dem til at præsentere deres indsats, de 
resultater der er opnået og mangler. Derudover 
hjalp han dem med at kalibrere måleudstyret. Det 
regnede næsten fire dage uafbrudt og 
vandstanden var begyndt at stige så der var 
optræk til oversvømmelse, hvorfor Henrik og 
Staffan må rejse tilbage til Kolkata i hast. 
Følgende resultater er opnået i projektet i løbet af 
året.  
 
Kapacitetsopbygning: 
• Tre DTU-studerende har trænet 12 

feltarbejdere fra BSSKS, KTT og SPREAD i 
perioden 21/2-4/6 2005 vha. workshops med 
præsentationer, øvelser, gruppearbejde og 
tests indenfor rensningsmetoder for 
drikkevand, design af familie anlæg, metoder 
til indsamling af data om folks 

drikkevandsvaner, analytisk bearbejdning af 
data, bakterier i drikkevand. 

• Yderligere 12 selvhjælpsgrupper er dannet og 
har modtaget træning 

• JGVK har holdt ca. 1 workshop om måneden 
for 12 feltarbejdere omkring identifikation af 
problemer hos brugere, bæredygtiggørelse af 
aktiviteterne, kapacitetsopbygning af 
netværksorganisationerne og koble dem med 
brugerne.   

• Træning i identifikation af arsenikforgiftning 
læge Lene Kieler, Januar 2005 

• Mindst to af de tre NGO'er er i stand til at 
udføre participatorisk arbejde efter de 
skitserede retningslinier og viser dette i form 
af overbevisende skriftlig dokumentation og 
praktiske resultater. 

• Der er etableret et netværksforum mellem de 
tre NGO'er, med støtte fra JGVK, som tager 
initiativ til udveksling af erfaringer. Dette 
måles ved antal anledninger der arbejdes i 
fællesskab. Projektansatte mødes hver 14. dag 
og udveksler erfaringer. Lederne mødes hver 
måned. Arbejdet koordineres af JGVK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vandmyndigheder og/eller andre 
organisationer bruger projektets praksis og 
resultater i andre områder. 

Skabelse af bevidsthed 

• Bevidsthed om arsenikproblemet bliver 
kontinuert holdt oppe og udvidet ved 
husbesøg, snak med selvhjælpsgrupper, 
dataindsamling, diverse møder i projektets 
landsbyer  

• Nye landsbyer er blevet inddraget i projektet: 
Papila, Sankarghachi 

 

Bevidsthed om sundhedsproblemer: 
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• Ca. 10.000 mennesker er blevet gjort bevidst 
om arsenikproblemet, hvilket er 5.000 flere 
end normeret.   

• 30% af familierne i 10 landsbyer har udtrykt 
ønske om at løse eller få hjælp til at løse 
arsenikoseproblemet 

• Mindst 6 landsbyer har samlet penge ind, 
startet opsparing eller på tilsvarende vis taget 
initiativ til at starte på en løsning af 
arsenikoseproblemet 

 
Implementering af løsninger: 
- Som resultat af befolkningens initiativ er der 
med støtte fra projektet etableret bæredygtige 
løsninger på arsenikoseproblemet for mindst 
50% af befolkningen i 6 landsbyer. 
 

Måling af arsenik og arsenikose 

• Introduceret betaling for målinger af arsenik. 
Fortsat målinger i gamle og nye landsbyer 

• Sundhedseftersyn i Gazna af Lene Kieler 
Januar 2005 og  

• Indsamling af hårprøver og analyse på DTU 
Implementering af løsninger 

• Konstruktion af to fællesanlæg, i Gazna og 
Binerati-Ruyedanga, organiseret af 
feltarbejdere, støttet af DTU-studerende 

• Regeringen har finansieret 27 dybe boringer 
med håndpumper (værdi ca. 250,000 kr.) i to 
af vores landsbyer Fazilpur og Teghoria, pga. 
projektets opsøgende arbejde. 

Monitering 

• Ganesh (IGF) besøg flere gange hos 
KTT/BSSKS/SPREAD i Jan-Feb,  

• Søren Asboe og Gunhold Skovmand (PR) 
besøg 28/2-2/3 i KTT og SPREAD 

• Henrik Bregnhøj og Staffan Wiwe (UBU) på 
moniteringsbesøg hos KTT/BSSKS/ 
SPREAD14-23/10. 

• Hver eller hver anden uge moniteringsbesøg 
fra JGVK til KTT/BSSKS/SPREAD 

 
Som konklusion må man sige at projektet har 
stor succes med at arbejde med befolkningen og 
etablere løsninger på arsenikproblemet. Der hvor 
det kniber at etablere reelt samarbejde er med 
myndighederne og det vil vi tage os mere af mod 
slutningen af projektet. 
 

IUK-projektet 
IGFs Information, Uddannelse & 
Kommunikations (IUK) projekt til fremme af 
fattigdomsorienteret udvikling, tog for alvor fart 
i 2005 – så meget, at det sammen med 

fødevaresikkerhedsprojektet (se denne) næsten 
har taget pusten fra vores lokale partner. 
Produktionen og distributionen af IUK-
materialer som f.eks. levende medier, bånd, 
videoer, CD-rom’er, plancher, billedbannere, 
plakater og brochurer halsede efter en stadig 
stigende efterspørgsel. Vores partner LKP har nu 
via projektets såkaldte IUK-Ressource Center 
lavet mere end 100 forskellige materialer. 
Distribution og formidling af materialerne er i 
stigende omfang sket til hhv. SelvHjælpsGrupper 
(SHG´ere), Gram Unnayan Samities 
(landsbyråd), Gram Panchayats 
(kommunalråd/byråd) og NGO`er. 
Teaterforestillinger og cd-rom/video film er 
blevet vist både i sammenhæng med almindelig 
oplysning/træning af målgrupper, og hvor der 
lokalt er blevet arrangeret landsbysamlinger med 
det formål at bevidstgøre i forhold til egen indre 
styrke og ydre muligheder, med den hensigt at 
styrke befolkningens egen kapacitet. Desuden 
har markeder, messer og andre slags 
forsamlinger også været brugt til at lave mere 
generelle fremstød for projektets ideer og tanker.  
 
Projektets formål med at øge opmærksomheden, 
træne og forbedre arbejdet blandt både 
politikere, embedsmænd, lokale NGO’er m.fl. 
ift. at anvende en ’bottom-up’ aktiveringstilgang 
hos de fattige har nydt godt af at 
delstatsregeringen har vedtaget en ny lov, der 
netop sigter mod at give landsbyerne og de 
fattige mere indflydelse. Derfor har der også 
været afholdt en lang række seminarer, 
træningssessioner og meget mere for disse 
grupper, og projektet får flere og flere 
henvendelser fra interesserede kommunal- og 
amtsråd udenfor projektområdet. Det skønnes at 
der nu cirka 1 ½ år efter vedtagelsen herom er 
dannet knap 30.000 landsbyråd i Vestbengalen, 
så der er nok at tage fat på. 

 
En særlig vægt har været lagt på hvilke 
muligheder der er for at opnå ekstern 
finansiering til aktiviteterne og hermed sikre et 
finansielt grundlag for videreførelse, især af 
IUK-Ressource Centret, efter projektets ophør. 
Mens der er meget stor interesse for 
aktiviteterne, er midlerne færre. Det er dog nogle 
muligheder i form af ordrer fra store 
internationale NGO’er og delstatsregeringen, 
men de samlede indtægtsmuligheder er ikke så 
store. Projektet skal derfor i det kommende år se 
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på alternative muligheder for videreførelsen med 
donor-midler. 

 
Projektet blev også besøgt at Minipuljen/Projekt 
Rådgivningens konsulenter i februar/marts, 
hvilket gav spændende input til den videre 
proces, herunder vigtigheden af at få 
dokumenteret processerne ifm. at IUK-materialer 
anvendes, og hvordan de fattige grupper hermed 
får mulighed for at forbedre deres levevilkår. 
IGFs medlemmer i projektets styregruppe er 
stadig Bodil Faber og Søren Jeppesen. 
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Forsøg med yamsbønner 
Forsøgene med yamsbønner fortsætter. I år var 
det svært at så dem da regnen kom meget sent og 
medførte oversvømmelse, så fleste planter døde. 
Efter flere års erfaring tegner to hovedproblemer 
sig: en ordentlig såningsmetode som vil være 
mere eller mindre uafhængig af regnen og en 
fornuftig brug af rødderne. Vi finder stadig 
manglende professionel holdning hos 
landmændene som vi udfører forsøgene med. I 
Nord 24-Parganas er resultaterne bedre, dog 
mangler der en løsning til hovedproblemerne. 
Der er også behov for støtte af fagfolk som med 
jævnlig opsyn og vejledning kan involvere disse 
landmænd og bidrage til løsning af disse 
problemer. Vi bliver nødt til at fortsætte med 
vore bestræbelser i samarbejde med Marten 
Sørensen fra KVL, fordi behovet for nye 
produktionsveje er så stort. Vi håber at vi inden 
længe kan få Marten til at tage en tur dertil, hvor 
han kan give det næste skub.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsøg med hjemmeindustriaktiviteter 
Det er tredje år vi arbejder med bestræbelserne 
på at skabe produktion hos kvinderne således at 
de kan tjene penge ved at producere noget 
hjemmefra uden elforsyning. Som konsekvens af 
falden produktion indenfor landbrug, fiskeri og 
husdyr og den store byrde kvinderne bærer for 
deres familier, krævede kvinderne over for os 
udvikling omkring dette område. Nok har dette 
et stort socialt perspektiv, men den også har en 
erhvervsside som skal fungere under 
markedsmekanismeprincippet. Dvs. at der 
kræver en infrastruktur mht. produktion og 
levering af salgsvarer til konkurrencedygtige 
priser. Her kniber det gevaldigt med brugernes 
produktionsmæssige kapacitet, kapital og 
infrastruktur til at afsætte disse varer. Til 
gengæld findes der infrastruktur hos de 
handelsfolk, som kontrollerer hele markedet og 

udnytter de fattige producenter enten ved at 
underbetale eller ikke at betale dem. Da 
fattigdommen er så stor og der samtidigt er store 
indtjeningsmuligheder, skal dette udnyttes på et 
bæredygtigt grundlag.  
Der foregår sporadisk indsats omkring dette hos 
NGO’erne og regeringen, som kun baseres på at 
give brugerne lidt træning til håndværket.  
 

 
 
Derfor kommer der ikke meget ud af disse 
indsatser. Vi ønsker at igangsætte udvikling så 
hurtigt som muligt, først og fremmest ved at give 
et antal lokale kvinder træning i broderi og støtte 
dem med at sælge varerne til aftagere. To hold af 
hhv. 12 og 15 fik træning med dygtige trænere 
normeret til et halvt år hver. Kun en tredjedel 
gennemførte og kvinderne kun fra det ene hold 
broderede for partneren JGVK. Træneren af det 
andet hold solgte selv varerne leveret fra sine 
elever udenom JGVK. Pga. af dette indførte vi 
krav om SHG medlemskab og brugerbetaling på 
DKKR 7 om måneden per bruger. Pga. fattigdom 
ønskede kvinderne ikke at træne et halvt år men 
tjene penge allerede efter 2-3 måneder. 
Aftageren til broderierne betalte ikke som 
forventet til for varerne og vi måtte indstille 
produktionen og dermed brugernes indtjening. 
Vi skal nu igang med at finde nye men det 
kræver grundig overvejelser fra os. Vi nåede op 
på 70 sarier pr uge og er nu på 0. Vi må dermed 
bygge produktionen op igen. Desværre lider 
hundredvis af de fattige pga. uhæderlighed hos 
aftagerne, hvor vi mener vor indsats skal være 
massiv. Det gik meget bedre med rispopkorn, 
som er opfundet af JGVK, hvor der er stor 
efterspørgsel. Man har oparbejdet ca. 14 brugere 
og antallet skal udvides efterhånden.   
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Forsøg med sukkerroer 
Som yamsbønnerne fortsætter forsøgene med 
sukkeroer i det indeværende år, hvor udbyttet har 
været rimelig godt. Der er visse problemer med 
sygdom, som mange løser med pesticider. Der er 
yderligere problemer med produktion af sukker 
fra disse roer. Roen indeholder masser af sukker 
men pga. manglende teknologi kan det ikke 
udvindes. Bladene fra planten spises både af 
mennesker og dyr og roen kan være godt 
dyrefoder, dog skal den kunne lagres hvilket er 
svært i varmen.  
Der findes mange fordele ved at dyrke 
sukkerroer, herunder at planten gror virkelig 
godt i området uden at der er behov for meget 
vanding samt at den 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. 
 
Det er 3. gang IGF laver forsøg med 2 kg 
sukkerroe-frø fra DANISCO, som er interesseret 
i projektet. Frøene blev uddelt til ca. 40 
landmænd både i Sunderbans og i Nord 24-
parganas. Som sidste år blev resultatet særligt 
opmuntrende i Nord 24 Parganas, roerne blev 
store, ca. 1½-2 kg stykket. I en periode blev der 

flere roer end værten kunne udnytte og pga. 
manglende dyrefoder kunne værten sælge dem til 
andre som dyrefoder. Dette har en gavnlig 
virkning på samfundet og dyrene spiser 
sukkerroerne som slik.  
Der er brug for en løsning mht. udvinding af 
sukker fra roerne. IGF kontaktede DANISCO 
vedr. oplysning om udvinding af melasses fra 
roerne i Sunderbans og de henviser at vi skal få 
informationer om hvordan man gjorde i gamle 
dage fra diverse museer. Hvis man yderligere 
kan producere alkohol vil der være et godt 
marked hos medicinalindustrien til rigtig gode 
priser. Sidst men ikke mindst har vi også pro-
blem med at producere frø fra planterne. Vi kan 
dog ikke være afhængige af frø fra Danmark når 
forsøgsperioden er forbi. I Indien har det ikke 
hidtil været muligt at skaffe frø. På trods af 
nævnte problemer vil forsøgene dog blive 
gentaget igen til næste år. 
 

Skoleprojekt i Sunderbans 
Uddannelsesaktivitetene både boglige og 
tekniske udgør et udviklingsmiddel for 
samfundet og fortsætter med umindsket kraft. I 
takt med fortsat indsats i området stiger interesse 
fra forældre om at få sende børnene til skolen. Vi 
støtter fortsat ca. 15 skoler for børn mellem 3-6 
år, der får undervisning i modersmål, regning 
samt sang og moralske værdier. Der er opnået ca. 
25 % bæredygtighed for disse skoler. At komme 
op på 100 % kræver økonomisk forbedring af 
mødrene.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som en videreudvikling af denne indsats har 
JGVK/IGF startet endnu en skole for børn 
mellem 3-7 år hvor de går op til 4 klasse. 
Udgangspunktet har været at give børnene fra 
omegnen en begyndende skolegang samt 
introduktion til JGVK og organisationens 
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muligheder. Det gik lidt anderledes end forventet 
da børn fra større afstand meldte sig til skolen 
pga. mangel på uddannelsessteder. Dette betød at 
man har arrangeret små vogne som bringer 
børnene frem og tilbage. Vi har investeret 
pengene til opstarten, mens forældrene betaler 
driften som giver arbejde til 3-4 mennesker. På 
et tidspunkt kom antallet af børn op på ca. 70, 
men efter mangel af ansatte gik det ned til små 
50. Så ved årets afslutning fandt man ud af at ca. 
halvdelen ikke havde betalt for deres 
undervisning for i år. JGVK/IGF indkaldte til 
møde med skole bestyrelse bestående af 
forældrene og lærer, som har ansvaret for disse 
sager. Alle forældre fik meddelt at hvis de ikke 
betalte, ville deres børns navne blive slettet fra 
skolen og ikke at få lov til at gå op til eksamen. 
Dette har hjulpet en hel del men tendensen 
fortsætter og skal bringes under kontrol i det 
næste år. Da det er en proces der omhandler 
samfundets laveste del, vil det tage tid før man 
kan håbe på et stabilt og bæredygtigt niveau. I 
takt med forbedring af andre dele af 
samfundsforholdene er der absolut håb forude.  
 
Fiskeriprojekt i Basanti med lokal regering  
I bestræbelserne på at støtte op omkring det store 
problem med falden landbrugsproduktion, 
manglende næring til kvinder & børn, begyndte 
vi at udnytte et stort potentiale indenfor fiskeri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette foregår i private damme samt flere kanaler. 
Sidste år startede man med et fiskeriprojekt med 
35 mænd som forpagtede 1 ha ubrugt kanal areal 
ejet af regeringen. JGVK hjalp brugerne med at 
organisere sig og lånte dem penge til at dække 
investeringsudgifterne. Efter det første års forsøg 
med rense tang og sætte små fisk ud var der et 
lille underskud. Mange fisk var blevet stjålet, 
mændene var dårligt organiseret hvor nogle ikke 
deltog men krævede deres del, omkring boende 

landmænd brugte vandet til vinter afgrøder o.l. 
Sammen med JGVK støttede IGF projektet med 
at holde møder med brugerne, organisere dem 
bedre, lære dem at dele arbejde ligeligt mm. 
Mødet førte at alle deltog i projektet på lige fod 
og de holdt vagt om natten for at fisk ikke blev 
stjålet. Til trods for problemerne ikke var løst fik 
de en lille overskud i år, og gælden blev betalt 
hvilket var opmuntrende.  

 
Ved at se gode resultater ønskede to andre hold 
at være med. Det ene havde ca. 5 ha i nord 
Kultoly kanal og holdet skulle organiseres og 
lånes penge til fiskelarver. Dent andet hold 
havde et mindre vandområde på godt 0,6 ha. 
Begge grupper ejede vandområderne og ved 
slutning af året tilbagebetalte begge grupper 
deres gæld til JGVK. Der er stadig problemer 
mht. udsætning af den rigtige slags fiskelarver og 
i det rigtige forhold, organisering mm, som skal 
løses, men det går i den rigtige retning. 
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Nye Projekter 
 
Husdyrholdprojekt fase 2 (HD-II) 
Projektet er en forlængelse af det foregående 
husdyrholdprojekt fase I, som varede 3 år. Den 
nye fase er blevet mere omfattende med ca. 10 
netværksorganisationer og ca. 2000 kvindelige 
brugere fra 20 landsbyer. Målsætningen for det 
nye projekt er kapacitetsopbygning af brugere & 
netværks organisationer herunder 
partnerorganisationen som er den ansvarlige for 
lokal implementering, skabe øget indtægt og 
næringsforsyning til brugerne samt igangsættelse 
af procesorienteret aktiviteter baseret på holistisk 
effekt.  
Igangsættelsen af projektet blev baseret på 
udfaldet af det foregående projekt, hvilket blev 
forsinket dels pga. problemer blandt 
netværksorganisationer og de ansatte ifm. 
indførelse af demokratiseringsprincipper & dels 
pga. oversvømmelse i området. Igangsættelsen 
var kædet sammen med evalueringsresultatet fra 
HD-I.  
For at sikre den optimale start af projektet 
besøgte vi SLDP projektet i Bangladesh hvor vi 
så at vores projekt i Sunderbans havde en meget 
tættere forankring til lokal befolkningen og 
klarede sig meget bedre mht. involvering af den 
fattigste del af befolkningen. SLDP projektet har 
vist at anvendelse af lokale høns er betydelig 
bedre end de udenlandske, som man har forsøgt 
sig med i næsten 2 årtier. Disse resultater bliver 
anvendt i HD-II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som forberedelse har man nu lavet et 
implementeringsgrundlag bestående af 
deltagelsesbetingelser, hvor man har taget højde 
for de problemer man har oplevet, med brugerne, 
ansatte og netværksorganisationer. Man har også 
besluttet hvilke dyr brugerne skal have og 
betingelser for disse. Man har bestemt et antal 
kvinder i hver landsby, som skal stå for 

forsyning af kyllinger til brugerne ved at ruge 
kyllinger hjemme. Man har besluttet hvilke 
netværksorganisationer der skal medtages, de 
fleste af dem bliver endnu mindre end tidligere, 
nemlig landsbyklubber som står tættere på 
brugerne. Sammen med IGF har man udvalgt 
projektpersonale og samlet baseline data. Så man 
regner med at inden monsunen vil alle brugere 
modtage en ged/får og 4 kyllinger hver. Man har 
besluttet at vaccinere alle husdyr i landsbyerne i 
projektområdet. Indledende orienteringsmøde 
vedr. projektet er afholdt, kontrakterne bliver 
underskrevet snarest. 
 

Forundersøgelse til hjemmeindustriprojekt 
Baseret på de sidste 3 års forsøg med 
broderiarbejde, rispopkorn o.l. fik vi godkendt en 
bevilling på en forundersøgelse for at udføre et 
indkomstskabende projekt baseret på 
hjemmeindustriproduktion hovedsaglig af 
kvinder uden elektriciteti hjemmet. Det er et 
meget vigtigt område som skaber grobund for 
bæredygtig udvikling, derfor var det virkelig 
godt at få bevillingen godkendt med Kathrine 
Thyø som projektleder, der har arbejdet i Indien i 
ca. ½ års tid med IGF projekter. Projektet går ud 
på at undersøge igangsættelsen af produktion 
indenfor vævning af sarier og dhutier, strikkeri af 
uld, maskin- og håndbroderi, produktion af 
røgelsespinde og rispopkorn. Med alle disse 
produktionsemner og et netværk på 3 forskellige 
organisationer med deres specifikke styrke var 
opgaven ret krævende. Med meget kort 
forberedelsestid rejste vi til Indien i begyndelse 
af september og gennemgik projektets indhold i 
detaljer med samtlige deltagere i flere workshops 
hos deltagerne. Ganesh færdiggjorde 
forundersøgelsen efter Kathrine rejste tilbage til 
Danmark. Ansøgningen for det endelige projekt 
blev afleveret til 1. oktober.  
 

Køkkenhaver med Tipsmidler i Sunderbans:    
Problemer med stagnerende indtægter i 
traditionelle områder såsom landbrug og fiskeri 
har ca. 100.000 familier mistet deres 
indtægtskilde, som skal erstattes af nye. Dette 
medfører stigende mangel på mad og indtægter 
hos familierne med fatale følgevirkninger.  
Med finansiering fra Tipsmidler i år støttede vi 
aktiviteter indenfor dyrkning af grøntsager hos 
ca. 500 familier. Da Tipsmidlerne konsekvent 
bevilger penge til køb af planter til såning, 
finansierer IGF de resterende udgifter der 
unægteligt følger med. Siden der er så mange der 
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gerne vil være med og vi kun har begrænsede 
midler, brugte vi landsbykomiteer til udvælgelse 
af brugerne. Mht. valg af plantetyper forespurgte 
vi brugerne og de ønskede grøntsager og 
frugttræer. Vi ønskede at se at de tog en del 
mahogni-, tiktræer o.l. til treproduktion hvilket 
er meget indbringende og en god støtte ifm. 
døtrenes giftermål. Men der var ikke så stor 
interesse denne gang. De resterende som ikke 
kunne være med, må vi forsøge at koble dem til 
andre projekter. Til trods for alle vores 
anstrengelser som ellers så lovende ud, endte det 
dårligt da oversvømmelsen efter monsunen 
ødelagde næsten alt og flere steder måtte vi støtte 
med nødhjælp til brugerne.   
 

Hjemmeindustriprojekt: 
Baseret på den ovennævnte forundersøgelse fik vi 
godkendt hjemmeindustriprojektet som et toårigt 
pilotprojekt. Vi måtte belyse forskellige aspekter af 
projektet specielt den økonomiske bæredygtighed 
overfor Projekt Rådgivningen. Projektet skal 
gennemføres med et netværk af 3 organisationer, 
hvor JGVK udgør hovedorganisationen med det 
overordnede ansvar, de andre to skal støttes af 
JGVK organisatorisk, men de har til gengæld 
specifikke styrker indenfor forskellige håndværk 
og meningen er at alle skal støtte alle. Den ene af 
to organisationer er KTT i Nord 24 Parganas, som 
også deltager i arsenik projektet. Pga. holistisk 
effekt har de over længere periode spurgt os om vi 
kan gøre noget for at øge indkomsten for deres 
brugere. Organisationen har gode folk indenfor 
maskinbroderi og skrædderi. Den anden 
organisation er URDS i Howrah, som har stor 
ekspertise indenfor væveri og maskinstrikkeri. Det 
bliver spændende at se udfaldet af indsatserne når 
projektet går i gang i det nye år.  
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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. 
 

 
 

Projektrådgivningen (PR) 
Vort samarbejde med PR fortsætter med 
uformindsket styrke. PR er meget glad for IGFs 
implementering af arsenik projektet i samarbejde 
med UBU. Den har brugt dette som et eksempel 
til sine andre medlemsorganisationer. Vi deltog i 
PR’s workshop efterfølgende årsmødet, hvor 
bl.a. Nasakada deltog. Han vidste ikke meget om 
NGO arbejdet, men efter at han stiftede 
bekendtskab blev han meget betaget af det.  Vi 
har haft besøg af konsulent Søren Asboe og 
formand Gunhild Skovman i Indien, hvor de så 
IUK projektet hos LKP og arsenik projektet 
udført af UBU/IGF og de traf 3 studerende fra 
DTU og var imponeret over at se hvor tæt de 
studerende arbejde med de lokale og forholdte 
sig til projektaktiviteterne.  
 

Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling 
(UBU) 
Samarbejdet med UBU fortsætter dels gennem 
Arsenik projektet dels gennem andre projekter 
f.eks. forbedrede sanitetsforhold og bæredygtigt 
landbrug via permakultur. Gennem UBU 
forsøger man at etablere samarbejde med DTU 
bl.a. ved at involvere studerende. Der har været 
10 studerende til Indien og de var så glade for 
partneren JGVK at to af de studerende tilbød at 
støtte JGVK med egne midler (ca. DKKR 300 
pr. måned), samt alle blev IGF medlemmer. En 
af de studerende gik aktivt ind i IGF og er nu 
projektleder af hjemmeindustriprojektet.  
 

Fjerkrænetværket (FNV) og KVL 
Desværre kunne det tætte samarbejdet med 
Fjerkrænetværket ikke fortsætte som tidligere 
pga. regeringens nedskæringer. Men samarbejdet 
fortsætter dels gennem brug af resultaterne som 
Fjerkrænetværket producerer, dels ved at deltage 
i de workshops de afholder, herunder en nylig 
afholdt international workshop i august i Kbh. 
Det er aftalt at holde en international workshop 
vedr. training of the trainers (TOT) i Sunderbans 
hos partneren JGVK, som er et vigtigt værktøj 
for udviklingen. Gennem FNV fik IGF og JGVK 
mulighed for at besøge SLDP2 projektet i 
Bangladesh og fik udvidet sin horisont. 
Desværre bliver SLDP2 lukket ned i løbet af 
2006. Gennem agronom Marten Sørensen, 
Charlotte Vesterlund McAnish (CVM) 
opretholder vi det tætte samarbejde med KVL, 
som er vigtigt. Foruden udvides dette med fiskeri 
og ernæringsekspert Nanna Roos. IGF ser frem 
til at producere vigtige resultater gennem disse 
dygtige personer.  
 
Revisionsfirma Olsen og Dalgaard 
IGF har indgået et nært samarbejde med 
revisionsfirmaet Olsen og Dalgaard i Svendborg. 
Efter flere års samarbejde har firmaet indset 
IGF’s formål og aktiviteter. Nu har firmaet 
fusioneret med et stort firma Deloit, og vi håber 
at det nye firma vil finde det formålstjenligt at 
støtte en frivillig organisation som IGF, der 
deltager i udvikling i Indien, hvor der aldrig har 
været så meget rigdom samtidigt så meget 
fattigdom.  
 

Nordea 
Samarbejdet med Nordea har fungeret meget 
tilfredsstillende over de sidste 5 år. Nordea har 
støttet IGF aktiviteter med mindre beløb over de 
sidste par år. Yderligere har NORDEA 
Svendborg og to af deres medarbejdere sluttet 
sig til 
at 
være 
med i 
IGFs 
støtte
kreds. 
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Organisatorisk Styrkelse af IGF 
 
Organisatorisk fungerer IGF stadig ikke som vi 
ønsker hovedsagelig pga. mangel på folk. Det 
går vældig godt i Indien ifm projekterne men 
knap så godt i Danmark. Det er et problem for de 
fleste NGO’er i Danmark. Vi har dog fået nogle 
nye aktive medlemmer som Bente Weng og 
Kathrine Thyø, Charlotte Vesterlund McAinsh 
men det opvejer ikke vort behov. Et af vores 
problemer er at det kræver et vist 
uddannelsesniveau for at kunne bestride 
opgaverne og det skal være på et selvstændigt 
grundlag. Der er kommet større orden mht. IGF i 
Danmark og projektansøgninger og 
implementeringer herunder igangsættelse af 
niche projekter med eget bidrag. For at koble 
IGF i Danmark med aktiviteterne i Indien har 
IGF bestyrelsen udstukket retningslinier for 
aktiviteter i Indien, og disse effektueres grad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vist. Regnskabet for de øgede antal projekter går 
mere og mere problemfrit, takket være Ulla  
Krosstegs støtte. Udgivelse af vores nyhedsbrev 
og andre materialer gøres mere systematiske 
samt disse er gjort kortere for at de bliver mere 
læservenlige.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Civilsamfundet i Indien: 
Fundamentet for udviklingen i det lokale civilsamfund er brugerne bestående af SHG’er og landsby 
komiteer, som der alene hos JGVK er hhv. over 150 og 20 og ca. hhv 100 og 15 hos 
netværksorganisationerne.  
    

 

Brugerne deltager i indledende møder af hhv et Danida og et PR projekt i Basanti, Sunderbans 
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Netværk i Indien 
 
Netværksarbejde er ikke så populært i Indien, 
hvilket skyldes lokal mentalitet om at man 
ønsker at arbejde uden indblanding udefra. Dette 
bygger på personlige interesser som forhindrer 
en effektiv udnyttelse af indsatser og udvikling, 
hvorfor IGF vurderer Danidas 
civilsamfundsstrategi højt. IGF har arbejdet 
målrettet til effektiv indførelse af 
civilsamfundsstrategi som et must for alle 
deltagere. Efter flere års anvendelse af dette har 
man fået oparbejdet et stort erfaringsgrundlag og 
et mønster baseret på de dynamiske egenskaber 
af lokalforholdet. Dette har medført udarbejdelse 
af strategier mht. valg af netværksmedlemmer ud 
fra et givet arbejdsforhold og målsætning til en 
optimal udnyttelse af ressourcer. I den senere tid 
er antallet af netværksmedlemmer steget stødt 
samtidigt koncentrerer disse  
sig udelukkende om de helt små græsrodsorgani- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sationer, som er mere samarbejdsvillige og står 
tættere på brugerne. Da JGVK er blevet stærk 
med IGF støtte og er fortrolig med Danidas krav, 
må JGVK indtage den centrale figur inden for 
netværksdannelse i Indien. 
 

Af erfaring ser man denne form værende den 
rigtigste metode til netværksdannelse i Indien. 
Meget tid bruges på at få netværksorganisationerne 
til at være hæderlig, hvilket er som et ukendt 
begreb. Der er dog stor interesse for at være med i 
netværket. Dette betragtes som en strøm, hvor det 
er nødvendigt at styre strømforholdene til 
opfyldelse af målsætningerne. 
 
Et vigtigt element i det lokale netværk består af 
regeringen, regeringsledere og -afdelinger, som tit 
deltager i fællesaktiviteter.  
 

 

District Magistrate sammen med lokale politikere ved åbningsceremonien for et Danida og et 
Projektrådgivning projekt i Basanti, Sunderbans. 
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Fremtidige Aktiviteter 
 
Man startede aktiviteter i Sunderbans med at 
organisere kvinderne i SHG’er og øge deres 
næringsforsyning og indtægt gennem 
husdyrhold. Baseret på en holistisk effekt er der 
kommet flere aspekter som sundhed, uddannelse, 
sociale forhold, landbrug, fiskeri, andre 
indtægtskilder mm, som er nødvendigt for en 
bæredygtig udvikling.  
 
Udover de igangværende projekter forsøger man 
at følge processen ved at igangsætte aktiviteter i 
andre områder i mindre målestok med egne 
bidrag. Der er store krav fra flere om at blive 
involveret og om igangsættelse af flere 
aktiviteter.  
 

 
 
 
Ifm. det ovennævnte agter vi at beskæftige os 
med følgende aktiviteter i mindre målestok:  

1. Hjemmeindustri (herunder væveri, 
broderi, skrædderi, røgelsespinde, 
rispopkorn o.l.) Situationen er alvorlig, 
produktion indenfor de traditionelle 
områder går ned, ca. ½ million kvinder 
der levede af at fange rejelarver skal have 
et alternativ at leve af indenfor kort tid.  

2. Boglig og erhvervsuddannelse til børnene 
som giver dem en menneskelig og faglig 
udvikling. Man kan forestille sig dette 
gøres dels ved at udvide egne skoler dels 
i samarbejde med etablerede skoler. 

3. Pga. stagnerende produktionsforhold og 
globaliserings effekt er der stort behov 
for at arbejde videre med nye afgrøder og 
dyrkningsmetoder indenfor 
landbrugsproduktion samt produktion af 
husdyrfoder for at støtte 
husdyrholdprojektet.  

4. Igangsættelse af mikro-kredit gennem 
landsbyfonde for at støtte de enorme 
aktiviteter der er kommet i gang gennem 
selvhjælpsgrupper og landsbykomiteer.  

5. Da ca. 40 millioner mennesker i 
Vestbengalen er ramt af arsenik 
forurening og den er under hastig 
udbredelse, skal aktiviteter med rensning 
af arsenikforurening i drikkevand 
fortsættes.  

6. Man agter at udvide fiskeri projektet i 
samarbejde med KVL og universiteter fra 
Bangladesh og Indien. 

7. Man har arbejdet med at gøre noget ved 
lokal sundhed. Baseret på de erfaringer 
overvejer man at gøre en indsats omkring 
omsorg omkring graviditet og fødsel.   

8. Man ønsker at gøre noget ved 
energisektoren, som består af selv-
produceret brænde og elektricitet ved 
solceller, i første omgang ved at opsætte 
solfanger på JGVK huset. 

 
 


