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Til Medlemmerne 
Lige som året før fortsætter aktiviteterne med 
sine dynamiske aspekter. Den brugerbaserede 
indsats gennem de sidste 6 år er ved at give ud-
viklingen en ny dimension hvor de enkelte akti-
viteter får en mere sammenhængende struktur. 
Som eksempel kan  nævnes forbedrede nærings-
forhold gennem fødevaresikkerhedsprojektet, 
rent drikkevand og sanitære forhold med sund-
hedsprojekt o.l. Med fortsat indsats kan vi for-
vente at det vil slå mere igennem de kommende 
år. 
 

Den faretruende udvikling med stigende olie- og 
madpriser viser hvordan markedskræfterne kan 
være ødelæggende for udvikling. At man speku-
lerer i madvarer og tilbageholder mad produkter 
for at få prisen til at stige således at man kan 
tjene penge ved at lade millioner af mennesker 
sulte er helt grotesk og viser hvor svagt verdens-
samfundet egentlig er. Vi bliver nødt til at lære 
de fattige at kæmpe mod det gennem ejerskab 
og øget kapacitet. Den Bengalske økonom 
Amarthya Sen fik nobelpris for sin teori, om at 
mindre landmænd er mere effektive producenter 
end de store, hvilket er dokumenteret fra mange 
lande. Det er et fantastisk resultat som IGF mål-
rettet anvender for at støtte de fattige til at pro-
ducere sig ud af fattigdommen.  Det er effektivt 
og vil skabe en reel bæredygtig udvikling med et 
stærkt civilsamfund. Vores indledende resultater 
taler for det. Det er meget vigtigt at få bugt med 
den dystre udvikling vi oplever på det globale 
plan med stigende fattigdom, flygtninge o.l. Vo-
re lokalbaserede resultater skal kædes sammen 
med den store verden for at støtte en positiv 
global udvikling.  
 

Lederen af den ene af  partnerorganisationerne, 
JGVK, Biswajit Mahakur blev inviteret til 
Danmark oktober 2007 for at forelægge sine er-
faringer fra deres arbejde i Sunderbans ifm bæ-

redygtighed. I sit foredrag i  Tematisk Forum for-
talte Biswajit, at man ikke kan sikre bæredygtig 
udvikling blandt de fattige med luft, det eneste 
der fylder en fattigs hverdag er hvordan han over-
lever. Som en begyndelse skal man opmuntre 
dem med reel serviceydelse, efterfulgt af kapaci-
tetsopbygning og efterfølgende fortalervirksom-
hed.  Biswajit gav flere eksempler på hvordan 
denne model igangsætter en sund udvikling gen-
nem mangfoldighed og selvbevidsthed. Hvis man 
skal arbejde med de fattigste af de fattige, så er 
arbejdet endnu sværere og tidskrævende, men der 
eksisterer ingen anden vej.  
 

Sammen med partneren er IGFs arbejde i Sun-
derbans meget populær. Vi har fået flere dygtige 
medarbejdere, i takt med de store problemer vi 
arbejder med. Men der er stadig brug for flere. 
Med vore dygtige IGF medlemmer og deres ind-
sats omkring kapacitetsopbygning af partneren er 
vi begyndt at mærke en vis lettelse. Også ifm 
danskernes deltagelse i aktiviteterne  hvor der er 
ved at blive bygget en database i samarbejde med 
det lokale Jadavpur Universitet i Kolkata. Der er 
også  øget samarbejde med de  lokale myndighe-
der, som er begyndt at uddelegere opgaver som 
udgravning af vandreservoirer i området for at 
samle regnvand, polio vaccinationsprogram, kon-
struktion af toiletter i skolerne og blandt befolk-
ningen o.l. Det er en god begyndelse, men til at 
kunne påvirke regeringen til en mere åben dialog 
og større indflydelse fra civilsamfundet er der 
langt igen. Derfor arbejder IGF med den største 
vægt på civilsamfundet og fastholder samtidigt et 
tæt forhold til lokale myndigheder. Forestillingen 
om at gøre en kapacitetssvag, korrupt regering - 
der ikke kender til ret meget andet - til en kapaci-
tetsstærk, hæderlig og gennemsigtig organisation 
inden for få år er ikke realistisk. Hidtidige erfa-
ringer taler ikke for det.    
 

Som sagt foregår der flere aktiviteter, nogle næv-
neværdige aktiviteter og resultater er følgende:  
� I bestræbelserne på at følge med de øgede ud-
gifter og forbedre leveforholdene gennem øget 
produktion er der kommet større efterspørgsel 
efter mikrokreditter fra brugerne.  Det udnytter 
vi til at arbejde i fællesskab med bruger-
ne.Baseret på tidligere erfaringer i Bangladesh 
mener man at kredit og udvikling skal adskil-
les. Et par NGO'er i Vestbengalen arbejder 
udelukkende med at låne penge ud til fattige 
familier, som skal tilbage betale med renter. 
For at sikre pengene hyrer disse NGOer folk 
fra landsbyen som skal sikre tilbagebetalingen 
af rater mod at de får procenter. Meningen er at 
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få disse mennesker til at betale pengene tilba-
ge gennem øgede indtægt, hvilket disse 
NGO'er ikke er interesseret i. Dette vil man 
ikke kalde mikrokredit, men at sikre en ind-
tægtskilde gennem at låne penge ud. Mi-
krokredit og udvikling skal kobles sammen, 
og det forsøger IGF ved at involvere bruger-
organisationerne.  

� Husdyrhold projekt fase 3 har fundet nogle 
vigtige løsninger til nedsættelse af husdyrdø-
deligheden gennem enkle vaccinationspro-
grammer udført af brugerorganisationerne, 
generel forbedring af fødevaresikkerheden for 
de fattigste, en ændring af holdningen vedr. 
husdyrhold og dyrenes pleje. Samtidigt er der 
behov for løsning af nye opgaver som udvi-
dede vaccinationsprogrammer, opdræt af hus-
dyr i større flok og evt. i fællesskab for at øge 
indtjeningen, samt at forbedre personalets ka-
pacitet for at takle disse opgaver.  

� Hjemmeindustri projektet er blevet meget po-
pulært blandt brugerne, den slags muligheder 
har de eftersøgt længe. Nu har   vi konstant 
ca. 100 på ventelisten til oplæring og næsten 
ligeså mange er under uddannelse og ca. 500 
arbejder i projektet og tjener penge ved at 
producere strikket, syet eller broderet tøj, riste 
rispopkorn eller lave røgelsespinde. Nøglen til 
succes er at partneren tager sig af afsætningen 
af varerne. Brugerne kan nøjes med at produ-
cere varerne, som bliver hentet fra deres dør 
samtidig med at de får pengene fra sidste le-
vering og nye ordrer. Vi har også fået et me-
get dygtigt IGF medlem ( Jette Brønnum) som 
engagerer sig i salg af nogle af disse produk-
ter i Danmark. Vi regner med at høre mere om 
dette projekt i fremtiden.  

� Nye ansøgninger til forsættelse af IUK og Fø-
devaresikkerheds projektet under ledelse af 
Bodil og Søren  blev godkendt. Man forventer 
at Bodil og Søren vil besøge Indien for at ind-
lede projekterne. IGF regner med at kæde dis-
se to projekter aktiviteter sammen med pro-
jekterne i Sunderbans.  

� Resultaterne fra fiskeriprojektet har også væ-
ret meget opmuntrende. Den har banet vej for 
opstart af fiskeopdræt i bøndernes egne dam-
me med et rimeligt udbytte. Det har ikke tid-
lige  været tilfældet pga manglende basal 
kendskab blandt bønderne samt dårlig kvalitet 
fiskelarver. Dette blev forbedret i samarbejde 
med Nanna Roos, KVL og Mrityunjoy Kundo 
fra Bangladesh Agriculture University 
(BAU). Nanna og Mrityunjoy er meget glade 

for at der er produceret så gode resultater med 
så små midler. Resultatet blev præsenteret ved 
en international konference i Cochin i Sydindi-
en november 2007. Pengene fra KVL blev 
brugt op og indsatsen fortsætter foreløbig med 
eget bidrag og der er behov for snarlig støtte. 
Nanna forsøger med nogle af sine kontakter, 
men det er ikke lykkedes endnu. 

� Sundhedsprojektet har vist meget positive re-
sultater, Inga og Lene var lidt skeptiske i be-
gyndelsen mht hvordan det ville gå ud fra deres 
førstehåndsindtryk af beboerne.Men efter nogle 
måneders arbejde blev tvivlen gjort til skamme. 
Desværre fik vi  afslag på vor ansøgning om 
fortsat støtte, dog med en positiv bedømmelse 
af projektet som helhed, hvorfor vi skal arbejde 
videre med at forbedre ansøgningen.  

� Arsenik projektet blev afsluttet med forsyning 
af arsenik frit drikkevand til ca. 5000 familier, 
baseret på bygning af rensningsanlæg, øget be-
vidsthed og øget kapacitet blandt netværksor-
ganisationerne. Samarbejdet resulterede også i 
at foruden rent drikkevand ønskede brugerne 
også øgede indtægt, hvorfor man involverede 
den ene af de tre netværksorganisationer i 
hjemmeindustriprojektet. En udvidet ansøgning 
blev godkendt af PR, som indeholder både sa-
nitetsforhold og overfladevand til drikkevand. 
Projektet blev indledt med en kapacitetsopbyg-
gende workshop hvor Henrik deltog samt Lau-
ra Zurita og Marianne Lyders som begge er 
uddannet på RUC. I denne fase involveres nye 
netværksorganisationer knyttet sammen med 
regeringsprogrammer. Der er kommet nye 
muligheder for at kunne udsende studerende fra 
DTU igen i nær fremtid.    

� Kontakt til Seniorer Uden Grænser (SUG) blev 
til på foranledning af Flemming Topsøe. For at 
etablere grundlaget for samarbejde tog lederen 
af organisationens afdeling på Fyn ( Ejgil Aa-
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gaard) en tur til Sunderban sammen med film-
producent  Hans Wessing og hans kone Tashi 
og de var meget glade for at se aktiviteterne 
og var fast besluttet på at indgå samarbejde 
med IGF.   

 

Hjemme i Danmark varetager Bente medlems-
plejen på fortrinlig vis og medlemstallet er sti-
gende selv om det er ikke så voldsomt. Ulla har 
travlt med nye bedrifter i Sydafrika, men hun 
støtter lige ihærdigt IGF med regnskaberne og 
andre emner. Kathrine har afsluttet sit studium 
med flotteste karakter. Charlotte Vesterlund 
McAnish er meget glad for sit arbejde i Fyns 
amt. 
 

Mht. fortalervirksomhed fortsætter IGF samar-
bejde med Nordea i Svendborg, DFDS i Odense, 
revisionsfirma Deloitte i Svendborg, KVL, 
DTU, Seniorer uden grænser, Svendborg syge-
hus og Kvindeligelig Frimurerloge i Svendborg 
samt Tematisk Forum.   
 

Som følge af de mange aktiviteter og gode resul-
tater er der et stigende arbejdspres og derfor sta-
dig brug for støtte udvikling. Det er nødvendigt 
 

det nødvendigt med flere aktive medlemmer så 
arbejdet bliver mere sjovt og effektivt. Ifm sti-
gende olie- og fødevarepriser og klimaændringer 
er problemet i ulandene stor, hvor som en global 
og privilegeret borger i Danmark må man føle sig 
forpligtiget til at gøre noget for de trængende. Fra 
Danmark deltager IGF i udviklingsindsatsen på 
globalt plan, hvor vi har brug for flere dygtige 
folk IGF’s netværk og aktiviteter i Indien skaber 
gode muligheder for at gøre en effektiv indsats. 
 
På IGF’s vegne takker vi alle, der har støttet os i 
vore bestræbelser på at fremme en bæredygtig  
med flere aktive medlemmer så arbejdet bliver 
mere sjovt og effektivt. Ifm stigende olie- og fø-
devarepriser og klimaændringer er problemerne i 
ulandene store; som en global og privilegeret 
borger i Danmark må man føle sig forpligtiget til 
at gøre noget for de trængende. Fra Danmark del-
tager IGF i udviklingsindsatsen på globalt plan, 
men vi har brug for flere dygtige folk i IGF’s net-
værk. 
 

IGFs bestyrelse 
 

Regnskab:    2007 

IGF indtægt fra kontingenter/donationer m.v.         107.168  

Drifts udgifter bl.a. til kurser, fagbøger, transport, administration         (23.050) 

udgifter til IGF projekter         (59.168) 

Årets overskud til disposition          36.261  

    

Egenkapital ultimo 2007         394.007  

Danida tilskud udbetalt til projekter i 2007    

Husdyrhold (fase-3)   500.000 

Fødevaresikkerhed ( fase 2 )   660.000 

Fødevaresikkerhed ( fase 3 )   700.000 

Information, uddannelse og kommunikation fase 2   942.296 

Hjemmeindustri   249.946 

Sundhedsprojekt   399.916  
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Igangværende Projekter: 
  

Vi fortsætter indsatsen med aktiviteter omkring 
forskellige emner mod en holistisk udvikling som 
er vigtig for at opnå bæredygtighed. Vi er ved at 
få bedre styr på tingene med øget kapacitet, bedre 
organisering og erfaring, som tegn på at det går i 
den rigtige retning. Vores hovedsponsor er Mini-
puljen under Danida. Det varer nogle år endnu før 
aktiviteterne kan opnå en rimelig bæredygtighed.  
 

Husdyrholdprojekt fase 3  

Den brugerbaserede indsats gennem en længere 
periode er begyndt at give resultater, selvom det 
går langsomt og ikke helt planmæssigt. Året be-
gyndte med en 3 uger lang international workshop 
hos JGVK omkring Farmer Field School (FFS) 
metode organiseret af  Fjerkrænetværket støttet af 
trænere fra Bangladesh med deltagelse af ca. 60 
personer. Denne pædagogiske metode, hvor un-
dervisningen foregår ude hos landmanden, blev 

meget populær og eleverne hos JGVK gennemgik 
stoffet en gang til efterfølgende og nedskrev mate-
rialet og anvendte dette i 6 landsbyer vedr. husdyr. 
Brugerne var meget glade for denne undervisning, 
som medførte øget produktion. Et stormvejr an-
lagde stor skade og forsinkede tidsplanen. Ca. 
2500 brugere blev involveret i projektet. Over-
gang fra udenlandske til lokale racer har også vist 
sig at være et godt valg.  Nogle netværksorganisa-
tioner ønskede at klare sig selv, herved kunne  de 

tilbageværende få mere opmærksomhed sammen 
med et par nye ,som vi har optaget, herunder en i 
Orissa. Der var stort ønske om mikrokredit og mi-
krofinans blandt brugerne, hvilket der blev brugt 
kræfterne på  at etablere og styrke. Ud over en ge-
nerel forbedring af ernæringsforhold blandt bruger-
ne og fald i dødeligheden blandt husdyrene med 
over 80% er fødevaresikkerhedsforholdene for de 
fattigste i samfundet blevet forbedret betyde-
ligt.Således behøver de ikke mere at tigge som de 
plejer nogle måneder om året. I 2008 bliver projek-
tet afsluttet. Der vil være  behov for en nye fase for 
at løse de nye opgaver der viser sigj.  
 
Der er fortsat udfordringer at tage fat på. Bl.a er der 
behov for en mere overordnet løsning på vaccine-
ring af husdyrene Der er også behov for en varig 
løsning på opbevaring af vacciner i tilstrækkelig 
mængde tæt ved brugerne. Foderproduktionen er 
fortsat et problem, der er derfor ikke altid foder nok 
til dyrene. Der er en meget stor efterspørgsel efter 
at udvide projektet med flere brugere. 
 
Fødevaresikkerhed- fase 2 i Vestbengalen:  
Projektet er afsluttet 
Formålet ved projektet var dels at styrke processen 
vedr. lokal deltagelse til håndtering af lokale 
ressourcer dels at accelerere den  samlede indsats 
blandt de fattige brugere, civilsamfundsorganisati-
oner og lokale regeringsinstitutioner.Dette skulle 
sikre en bæredygtig og replicerbar strategi til føde-
varesikkerhed og nedsættelse af fattigdom i landdi-
strikterne i Vestbengalen, Indien. Brugerantallet til 
projektet var planlagt til at være 7000 kvinder (plus 
deres familier) organiseret i ca. 700 SHG'er samt 
175 brugerrepræsentationsgrupper (GUS) i 20 Pan-
chayats (GP) som regeringsinstitutioner i 4 distrik-
ter i Vestbengalen. Den endelige målsætning var at 
reducere knaphed på mad til de fattige familier med 
3 måneder pr. år. gennem håndtering af lokale res-
sourcer.  
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Resultaterne er stort set tilfredsstillende. Man 
nåede at involvere 20 GP'er, antallet af GUS 
blev114  mod de ønskede 175, som skyldes sam-
menhæng mellem brugerne og deres geografiske 
spredninger. Pga stor interesse fra brugerne blev 

antallet af SHG'er dobbelt så stort som planlagt.  
Mere end 80% af familierne er involveret i enten 
deres egne køkkenhaver eller fællesdyrkningspro-
grammer, hvor hver familie beskæftiger sig med 3 
slags aktiviteter. 10.636 familier anvendte forpag-
tet privat og regeringsjord samt vandereservoirer 
til at øge deres produktion, hvor de fik støtte fra 
projektet.  1.555 ton spisekorn blev produceret på 
ca. 700 ha jord, som gav ca. 150 kg korn per fami-
lie pr år, som er nok til fødevaresikkerhed for 45 
dage for en familie på 5. På knap 500 ha jord pro-
ducerede man 288 ton, eller 38 kg/famile/år eller 
en måneds protein forbrug per familie/år. På ca. 
700 ha jord dyrkede man 457 ton oliekerner, som 
gav 75 kg pr familie pr år eller to måneders for-
brug pr år. Godt 137.000 ton grøntsager som tør-
rede til 65 kg/familie/år. På ca. 35 ha  vand produ-
cerede man 1.6 ton fisk som gav ca. 2 kg/familie 
pr år. Indtægten har været større end investerin-
gerne. Disse resultater forventer man vil bringe en  
ændring i de lokale myndigheders politik. 
 

Lokal administration af det arsenik inficerede 

drikkevand i Vest Bengalen, Indien. 
Arsenikprojektet sluttede per 30. november 2007, 
efter at have løbet næsten 4 år. Ud over partneren 
JGVK blev projektet implementeret i samarbejde 
med 3 netværksorganisationer: BSSKS, KTT og 
SPREAD. Udover 6 projektansatte fra hver orga-
nisation indenfor de tekniske og sociale opgaver, 
deltog 8 studerende fra DTU i projektet for at 
støtte de specifikke opgaver inden for det tekniske 
og  organisatoriske.  
 

I løbet af projektperioden besøgte de 8 studerende 
projektet i 3 hold med ca. 3-4 måneders ophold 
hver .De deltog i projektaktiviteterne både den 
tekniske og den organisatoriske del og lærte pro-
jektmedarbejdere dels at anvende måleudstyr for 
at måle arsenik indholdet i vandet, dels at designe 
vandrensningsfiltre både kolsi filtre for familierne 
ved anvendelse af bundfældningsprincipper samt 
filtre til fællesbrug til absorption af arsenik fra 
vandet. De lærte også brugerne at anvende disse. 
To studerende lærte projektansatte forskellige 
værktøjer som LFA og MCA som er vigtige for 
udviklingsarbejde. Partneren JGVK stod for den 
sociale del bestående af organisering af brugerne, 
at skabe bevidsthed og viden omkring drikke-
vandsproblemet, samt hvordan man selv skal tage 
ansvarfor at beskytte sig mod indtagelse af foru-
renet vand ved at anvende løsningerne.   
 
Der blev organiseret 78 SHG'er samt holdt 324 
kapacitetsopbygning/bevidstgørelsesmøder for 
brugerne. Opsamlingen af resultaterne fra projek-
tet i december 2006 viste at feltarbejdere fra alle 
tre deltagende CBO’er (BSSKS, KTT og 
SPREAD) var blevet dygtige til både tekniske og 
participatoriske discipliner, at myndighederne i 
flere tilfælde havde givet forskellige former for 
støtte til projektets aktiviteter, at mere end 20.000 
mennesker i 21 landsbyer var blevet oplyste om 
arsenikproblemet og at 11 landsbyer har opnået at 
mere end 50% har fået bæredygtige løsninger på 
arsenikproblemet gennem 71 filtre for enkelt fa-
milier og 4 fællesrensningsanlæg. Der blev opsat 
7 dybvandsboringer med støtte fra projektet og 11 
med støtte fra regeringen. Desuden blev der holdt 
22 møder med 500 studerende i ca. 5 forskellige 

skoler for at øge deres bevidsthed omkring det at 
drikke rent vand. Disse resultater overstiger rige-
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ligt det oprindeligt forventede og ”lovede”. Pro-
jektet har således i 2007 været i en konsolide-
rings fase og har arbejdet på at implementere 
løsninger for de teknisk vanskelige steder og 
dårligst stillede indbyggere, i form af to fælles 
rensningsanlæg og nogle dybe boringer. I løbet 
af projektperioden har man målt 1066 drikke-
vandkilder (private og offentlige) og fandt 433 
af dem sikre til at drikke og mærket med grøn 
farve, og 633 usikre og mærket med rød farve.  
 
Repræsentanter fra projektrådgivningen besøgte 
projektet og var imponeret over at se aktiviteter-
ne, samt den effektive udnyttelse af DTU stude-
rende idet det var muligt for dem at bo i projekt-
området. Til de studerende engagerede man en 
tolk. Lene Kieler havde afholdt en sundheds-
workshop hvor hun lærte projektmedarbejderne 
de symptomer, man skal holde øje med ifm 
eventuelt påvirkning fra indtagning af arsenik 
forurenet vand. Lene tog hår og negleprøver fra 
et antal beboere som havde drukket det lokale 
vand. Disse blev undersøgt på DTU, hvor man 
fandt at næsten alle var helt raske.  Marianne 
Lüders udførte evaluering ved afslutning af pro-
jektet. 

 Vi fik i løbet af året godkendt et projekt hos PR 
til efterfølgelse af arsenikprojektet. Det blev 
projektet: Vand og Sanitets-relateret Sundhed i 

24-Parganas, West Bengal, med et budget på 2,9 
mil kr. over 3 år. Ligesom arsenikprojektet im-
plementeres det i et samarbejde mellem IGF og 
UBU, med UBU som administrator. I Indien er 
JGVK anker-organisation, som sammen med en 
gruppe af feltarbejdere fra arsenikprojektet spiller 
en rolle i at træne en række små nye CBO’er i 
projektets hovedaktiviteter: Skaffe rent vand, sa-
nitet, bedre hygiejne og bedre undervisning i sko-
lerne. 

 

 

Information Udannelse Kommunikation(IUK) pro-
jekt fase 1: 
IUK projektet sluttede d. 31. marts d.å. Projektet , 
som udføres med partneren LKP, har til formål at 
støtte og styrke partneren til at oprette et IUK 
produktionscenter mhp at producere de nødven-
dige materialer til anvendelse på regeringsniveau 
(både delstats og landsby) og på civilsamfunds 
niveau mhp træning/ oplysningsaktiviteter. Mål-
sætningen er også at styrke ovennævnte brugere i 
at lære at finde passende emner og producere 
IUK materialer og anvende dem til at støtte ud-
viklingsindsatser for de fattige på en decentral og 
deltagende basis. IUK projektet er tæt kædet 
sammen med fødevaresikkerhedsprojekt (FS), 
hvor disse IUK værktøjer er nyttige. IUK projek-
tet har sine lokale feltenheder i 3 distrikter: 
Birbhum, Malda, Jalpaiguri sammen med FS pro-
jektet. Gennem disse enheder arbejder projektet 
på action research, social kommunikation, social 
research og fortalervirksomhed gennem dets ser-
vice ydelse vha måneds avis, telefon hjælpelinie, 
folkelig oplysningscentre o.l. I denne forbindelse 
er der udviklet 158 produkter - 80 trykte, 70 vi-
deo, 4 lyd og 4 poster format.   

 
Materialerne bliver brugt af mange og der er stor 
efterspørgsel fra regeringskontorer og fra 
NGO'er, alt i alt løber det op i 18.000 kopier fra 
LKP. Regeringskontorerne mangfoldiggjorde 
dem til endnu flere kopier til deres egne behov. 
Materialerne blev anvendt både blandt lokale 
kontorer hos regeringen og blandt beboere i land-
distrikter. Dette har været en medvirkende faktor 
til styrkelse af regeringsafdelingerne på landsby-
niveau og øget deltagelsen blandt brugerne til re-
geringsprogrammerne. Gram Unnayan Samity 
(GUS) kobler brugerne med flere forskellige pro-
grammer som National Rural Employment 
Guarantee Act (NREGA). Disse aktiviteter har 
også medført ændringer i regeringslovgivningen 
til fordel for brugerne. Mere detaljeret informati-
on kan man få fra evalueringsrapporten fra IGF. 
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Hjemmeindustri til fattigdomsbekæmpelse:  
Pilotprojektet blev afsluttet 1. marts, 2008. Set i 
det store billede har projektet opnået dets over-
ordnede mål: at forøge indtægtsmulighederne 
for landsbyfamilier gennem kapacitetsopbyg-
ning og organisering. Følgende beskrivelse af 
projektets resultater beviser dette. 
 
Netværksorganisationerne, i samarbejde med 
trænerne, udmærker sig ved at være i stand til at 
stå for den økonomiske håndtering af salg, ind-
komst, udgifter og fordeling af overskud. De har 
gennemført markedsanalyser og overvundet de 
handelsmænd, der i starten forsøgte at snyde 
dem.  

Det ønskede antal kvinder på 500 er blevet op-
lært i et håndværk og kvalitetsbevist produktion 
og levering til tiden er opnået. Kvinderne tilba-
gebetaler deres lån til organisationerne på de re-
spektive maskiner, værktøj, osv. såsom syma-
skiner, strikkemaskiner, væve, osv.  
 
Under projektperioden er der blevet organiseret 
SHG’er med hjælp af participatoriske metoder 
fra organisationernes medarbejdere. Kvinderne 
har gennem organiseringen i SHG og landsby-
komiteer styrket deres sociale forhold ved at 
kunne stå stærkere i flok og få udtalt og diskute-
ret deres ønsker. Deres økonomiske forhold er 
blevet forbedret, hvilket bidrager til en øget per-
sonlig og social status indenfor deres respektive 
familier og i det lokale samfund – specielt for 
kvinderne da mange af dem ikke før bidrog di-
rekte til den økonomiske indtjening til familien. 
Indkomsten er i gennemsnit blevet øget med 
INR 800-1200, som svarer til ca. 50-60 % stig-
ning. Projektet markerer sig også ved at ind-
komststigningen gør, at kvinderne er i stand til 
at spare mere op i deres respektive SHG-
opsparing. Dette kommer de andre kvinder i 
SHG’en til hjælp, da deres indbyrdes lånekasse 

bliver forstørret og det giver medlemmerne mu-
lighed for at låne lidt større beløb til egne forsøg 
på indkomstforøgelse. Igen forøger dette kvin-
dernes status i deres lokalsamfund. Tilbagebeta-
lingsraten er ca. 98 % ved SHG-lånene. 
 
Kapacitetsudvikling er opnået hos JGVK på basis 
af projektet, hvilket ses i at organisationen har 
været i stand til at organisere et sådan projekt til 
at nå dets ønskede målsætning. JGVK har dermed 
formået at organisere de lokale i SHGér og deref-
ter i landsbykomiteer ved hjælp af participato-
riske metoder. Organisationen har selv stået for 
ansættelser af feltarbejdere, trænere og salgsper-
soner på meget professionel vis. Den har støttet 
trænerne i deres daglige indsats med træning af 
brugerne og i at lave markedsanalyser indenfor de 
respektive håndværk. Projektet har yderligere gi-
vet partnerorganisationen en forståelse for og er-
faring i hvordan man oparbejder et netværk af lo-
kale organisationer, deler erfaringer imellem sig 
og specielt hvilke faresignaler man skal være 
opmærksom på i denne forbindelse. 
 
Partnerskabet til JGVK har været stærkt igennem 
en længere årrække. Dette projekt har forstærket 
partnerskabet i en sådan grad, at der er skabt 
grundlag for at udvide projektet fra pilotfase, idet 
de nu er klar over hvilke problemer, der er i vente 
både med hensyn til det organisatoriske og det 
markedsmæssige, men også på brugerbasis i det 
lokale miljø. Projektet har derfor givet en god 
indgangsvinkel til en videreførelse af konceptet, 
som kan danne basis for mange flere hjemmein-
dustriprojekter. De hidtidige resultater har med-
ført, at der allerede er stor tilslutningsinteresse fra 
mange flere af organisationernes fattige med-

lemmer, hvor der er mulighed for en nyttiggørelse 
af de indsamlede erfaringer både på dansk og på 
partners side. Der vil derfor pr. 1. oktober, 2008 
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blive ansøgt om et større projekt som opfølgning 
på dette afsluttede pilotprojekt.  
Kathrine Thyø, Projektadministrator  

 
Udvidelse af mikrokreditprojektet: 
Vi har indført mikrokredit for ca. 5 år siden med 
interne lån blandt medlemmerne omkring hver 
SHG. Derefter blev det udvidet også blandt 
SHG'er via landsbykommitterer, hvor SHG'er 
kunne udlåne deres ubrugte midler til andre 
SHG'er og fik bedre udnyttelse af pengene. Med 
øgede aktiviteter fik brugerne behov for større 
beløb som deres egen kapital ikke rakte til. Der-
for må man indføre mikrofinans, som betyder 
indskud af penge udefra. Pga mange års dårlige 
erfaringer med udlån af statens penge holdt vi 
lidt igen med at indføre dette. Efter flere års  ud-
lån af egne midler fra SHG medlemmerne ind-
førte man forsigtigt mikrofinans til projekter 
omkring dyrkning af et areal i fællesskab, op-
start af en forretning, fiskeribedrift o.l. 

Beløbets størrelse var ca. 10 procent ift mi-
krokreditten som var godt 250.000 kr. Sidelø-
bende anvendte man mikrofinans i fiskeriprojek-
tet med 33 brugere. Hidtidige erfaringer er rime-
lig gode, hvorfor man planlægger en udvidelse. 
Efter Md. Yunus fik nobelpris for sin mikrokre-
dit bedrift, er der stor interesse for dette andre 
steder, især i vesten. Man i Vesten er man ikke 
klar over hvor stort et problem der er der er for-

bundet med sagen. Erfaringer ifm Fjerkrænetvær-
kets arbejde i Bangladesh viser hvor store disse 
problemer er. Pga den lave kapacitet blandt bru-
gerne er der stor risiko for at noget går galt. Ud-
viklingen kan  gå skævt og er meget svær at rette 
op igen. Dette indebærer bl.a. at brugerne ikke 
kan betale deres lån tilbage, og når hun ikke beta-
ler, mener naboen heller ikke hun behøver at be-
tale sin gæld tilbage. I Bangladesh styres mikro-
finansen gennem bl.a Grameen bank,  hvor en 
stor  del af kapitalen stammer fra udenlandske 
donoer. Der er eksempler på at man bruger hårde 
metoder for at få pengene igen.  
 
I Indien har man været mere interesseret i at ska-
be brugerbaserede enheder for mikrofinans, hvil-
ket er til større fordel for brugerne. Pga store pro-
blemer med at yde en tilfredsstillende service til 
brugerne fra pengeinstitutterne  har man arbejdet 
med opstart af en filial hos JGVK, som primært 
arbejder med de penge SHG'erne indsætter på de-
res konti. De ligger tættere på brugerne og man 
vil kunne give en bedre service og gøre tidsinter-
vallerne mere fleksible. Da dette involverer loka-
le myndigheder, trækker det ud. Hvis det drejer 
sig om beløb der lånes af banken er problemerne 
med tilbagebetaling de samme som i Bangladesh 
(når det er ikke vores egen penge som i SHG'erne 
hvorfor skal vi så betale tilbage). Det andet store 
problem er ,at hvis man ikke betaler tilbage, bli-
ver det svært for andre at låne. Så vi arbejder 
sideløbende med en oprustning af brugernes mo-
ral og ansvarsfølgelse. Vi håber at kunne gen-
nemføre dette inden længe, da det vil betyde så 
meget for brugerne.  

 
I år har vi udvidet aktiviteterne ved at involvere 3 
udvalgte netværksorganisationer. Disse tre var 
kommet med ønske om lån på 5.000-7.000 kroner 
til bestemte indtægts skabende aktiviteter blandt 
deres brugerne for en periode på et år. Efter at de 
har betalt det første lån tilbage er der ønske om 
det næste.   

 
Fiskeri i Sunderbans med KVL &  BAU:  

I bestræbelserne på at udnytte det enorme poten-
tiale omkring fiskeriproduktion blandt de lokale 
landmænd i deres damme fortsatte man de be-
stræbelser som man begyndte sidste år i samar-
bejde med KVL og BAU. Udgangspunktet var at 
opdrætte karper ved at tilsætte larver af disse 
sammen med mola som yngler naturligt i dam-
merne. Pga sit enorme vitamin og mineral ind-
hold kaldes Mola fisk for levende vitaminpiller, 
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således kan 3 sådanne fisk om dagen  dække det 
daglige vitamin behov for en person. Mrityunjoy 
Kundo (MK)fra Bangladesh tilså arbejdet som 
han mente gik godt; de udsatte fisk i dammene 
hos de 35 brugere voksede godt, men  der var 
brug for mere kapacitetsopbygning.  Han mente 
at det er vigtigt at starte et fiskeudklækkeri da de 
eksisterende ligger mellem 250-400 km væk, alt 
for langt til at kunne transportere fiskelarver til 
Sunderbans. Han planlage arbejdet og var med 
til at udvælge nogle erfarne personer til jobbet. 
Desværre kunne MK kun besøge projektet to 
gange i løbet af 9 måneder pga de politiske for-
hold i Bangladesh. Produktionen steg med en 
faktor 2-3 ift tidligere,  kom op på ca. 1½ ton 
per ha, godt det dobbelte ift tidligere. Dr. Sha-
kuntala Thilsted fra KVL så til projektet sam-
men med Dr. Mustafa og Mrityunjoy fra BAU. 
Foranlediget af deres forskningsresultater var de 
meget glade for at se de gode resultater der er 
produceret med så få midler og som både havde 
økonomisk og sundhedsmæssig gevinst Sammen 
med KVL og BAU repræsentanter blev resulta-
tet præsenteret i 8. Asian Fishery Forum i Co-
chin efteråret 2008 med ca. 1000 deltagere.  
 

Skoleprojekt i Sunderbans 

Uddannelsesaktiviteter med basis i boglig- og 
kulturel lærdom fortsætter som tidligere. Et af 
de vigtige elementer er at give børnene et op-
muntrende og inspirerende miljø, så de er glade 
for at komme til skolen og de lærer noget mens 
de går  der. Børnene er så glade for at komme i 
vor skole, der nu har op til 4. klasse. Bagefter 
går de i de offentlige skoler, hvor de første ele-
ver nu har gået et år og de klarer sig alle fint. 
Disse resultater er opmuntrende og  skal danne 
grundlag for ændring af uddannelsesforholdene i 
lokal området. Vi er begyndt at bevidstgøre bør-
nene omkring miljø- og sociale forhold således 

at vi skaber gode og kapacitetsstærke borgere. Vi 
har fundet et par gode lærerinder som gør arbej-
det effektivt. Der er i øjeblikket ca. 70 børn i sko-
len og der er interesse fra flere.Vi har planer om 
udvidelse til en klasse mere til næste år, til dette 
er der behov for nogle sponsorer. Som forbere-
delse til den normale skoleuddannelse støtter vi 
fortsat ca. 15 skoler for børn mellem 3-6 år, de får 
undervisning i modersmål, regning samt sang og 
moralske værdier. I takt med fortsat indsats i om-
rådet, udvidelse af aktivitetsområder og antal af 
netværksorganisationer er der behov for flere sko-
ler, hvilket betyder større udgifter for IGF. Der er 

opnået ca. 25 % bæredygtighed for de nuværende 
skoler. At komme op på 100 % kræver økono-
misk forbedring blandt mødrene. Vi ønsker at in-
volvere brugerorganisationer i fremtidige aktivi-
teter for udvidelse af resultater på en lokal for-
ankret måde.  
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Nye Projekter: 
 
"Kvindesundhedsprojekt; bedre sundhed for 

fattige kvinder i Sunderbans, Indien." 

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

 

 

Projektet skulle gå ud på at 2 kvinder fra hver af 
i alt 10 deltagende landsbyer ville blive uddan-
net til FHWers ( Field health workers) spec med 
focus på kvindernes "Reproductive Health" dvs 
graviditet, familieplanlægning, fødsel etc. Disse 
FHWers skal støtte/undervise deres gravide 
medsøstre i deres landsbyer. Desuden skal der 
uddannes 5-6 Supervisorer til at støtte FHWers  
i deres daglige arbejde. Mht fødslerne vil et an-
tal lokale fødselshjælpere  (Dais) få undervis-
ning i basal fødselslære. Undervisningen vareta-
ges af en lokal NGO ( CINI ) som har erfaring i 
dette mens organisering og implementereing 
skal JGVK stå for. Også en læge vil blive til-
knyttet som konsulent.  
 

I december 2006 havde vi den glæde at Minipul-
jen  bevilgede  400.000 kr og FIGO fonden un-
der Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

ville støtte med 150.000kr. Projektet blev intro-
duceres og opstartet januar 2007 (se rejsebrev på 
adressen). 
 
Inga og jeg var i Indien januar 2007 hvor vi var 
med til at udvælge de kvinder, der skulle uddan-
nes til FHWs. Der var mange, der søgte. men vi 
udvalgte de c 25 vi skønnede havde det største 
potentiale. Befolkningens dårlige skolekundska-
ber er også en stor hæmsko for udvikling. Alle 
kvinderne havde gået mindst 8 år i skole, men de 
kunne knap skrive deres eget navn. Det kan ikke 
være anerledes , når der ofte er 100 elever i en 
klasse med én lærer. Vi havde også møder med 
CINI( Child In Need Institute). Det er en lokal 
NGO der specielt tager sig af undervisning i 
sundhed og forebyggelse.Vi planlagde den un-
dervisning de skulle levere omhandlende den 
normale graviditet, faresignaler i graviditeten, er-
næring, hygiejne, familieplanlægning og meget 
andet. Vi holdt også flere landsbymøder hvor vi 
oplyste om projektet. 
 

Hele foråret 2007 gik med undevisning og ud-
dannelse af kvinderne. Leela, der kender den in-
diske kultur og taler sproget , var udsendt som 
frivillig af IGF i 4 måneder. Hun deltog sammen 
med kvinderne i alle aktiviteter, så hun kunne 
støtte og hjælpe dem. Hun erfarede hvad det vil 
sige at have et undervisningssystem som det dan-
ske med alle dens styrker. Hun så hvor gammel-
dags og autoritativ CINI arbejdede og bad om lov 
til at vise hvordan hun var vant til at blive under-
vist. Det gik i al sin enkelhed ud på at inddrage 
eleverne i undervisningen, lægge vægt på deres 
stærke sider, give feed back etc. Kvinderne var 
meget glade for hendes indsats og havde stor nyt-
te af den. Samtidig fik hun en enestående ople-
velse og erfaring. 

 
Efter endt undervisning begyndte kvinderne så 
småt at arbejde i deres respektive landsbyer. Det 
viste sig dog hurtigt at CINI ikke havde gjort nok 
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ud af at undervise i den praktiske andvendelse af 
alle teorierne. En lokal læge , der havde fulgt 
med fra sidelinjen , gik derfor aktivt ind og holdt 
trænningsseminarer. Her lærte kvinderne hvor-
dan de skulle gøre rent praktisk. 
 
I august 2007 besøgte Inga og jeg igen projektet. 
Pga problemerne med undervisningen var man 
ikke kommet så langt som planlagt; der var ikke 
holdt så mange landsbymøder f ex. Det er nem-
lig planen at FHWerne udover at tage sig af de 
gravide også skal være med til at arrangere op-
lysende møder for hele landsbyen. Det skal ske 
sammen med SHGerne og emnerne vælger de 
selv , men det kan f ex være problemet med at 
pigerne bliver gift og bliver mødre før de er 
fyldt 18.Men de gravide og deres familier , der 
havde haft besøg af deres FHW var meget glade 
og tilfredse.I løbet af den forgagne projket peri-
ode havde det også vist sig at det lokale sund-
hedssystem var meget dårligere end frygtet, fak-
tisk ikke eksisterende. Det betød at FHWerne 
ikke havde nogen at referere til hvis de opdage-
de noget unormalt. Derfor blev den omtalte læge 
fast tilknyttet projektet og kommer til JGVK 2 
dage om  ugen hvor han ser de gravide der har 
behov for det.  

 
Oktober 2007 indsendte vi en ny ansøgning til 
Minipuljen mhp udvidelse af projektet til endnu 
flere landsbyer samt etablering af en lille Helse-
klinik hvor lægen har mulighed for at observe de 
gravide og bedre kunne behandle dem . Hvis der 
opstår virkelig alvorlige komplikationer kan dis-
se ikke klares på øen, men skal til fastlandet. 
Det er noget de færreste har råd til. Der dog mu-
lighed for at låne fra SHGernes opsparede kapi-
tal eller fra JGVK.  
 

Det er også planen at den lille Helseklinik skal 
kunne tage sig af patienter med alvorlig diarre. 
Diarre sygdomme er umådelig udbredte i områ-
det, hvilket er ødelæggende for sundhedstilstan-

den blandt befolkningen. Blandt børnene er det 
den ” største dræber” men der er også dødsfald 
blandt voksne. Dette kunne formentlig undgås 
hvis der er mulighed for at give væske direkte ind 
i blodkarrene i alvorlige tilfælde. Man dør nemlig 
af udtørring. 
 

Helseklinikken skulle også udføre ”safe abor-
tions”. Der er fri abort i Indien, men da de lokale 
sygehuse ikke fungerer bruger kvinderne de loka-
le kvaksalvere. Dette medfører alvorlige kompli-
kationer, ikke sjældent med dødelig udgang.  
 

Vi fik betinget afslag i første omgang og desvær-
re også her i foråret 2008. Men vi giver ikke op 
og efter en mulig kapacitetsvurdering af IGF hå-
ber vi på et på et positivt svar.  
 
Information Uddannelse Kommunikation (IUK) - II 
Projektet har til formål dels at øge civilsamfundets 
kapacitet blandt brugere og NGO'er både gennem 
fortalervirksomhed og deltagelse i selvstyresystem 
mhp nedsættelse af fattigdom, dels øge kapaciteten 
hos de  lokale myndigheder. Desuden vil man  øge 
bevidstheden om magtfordelingen mellem statslig 
og ikke statslige institutioner i Vestbengalen i Indi-
en. I stedet for 3 som i den forrige fase involverede 
man 4 distrikter for dette projekt bestående af 
Birbhum, Dinajpur, Jalpaiguri og Purulia. Mål-
grupperne er først og fremmest civilsamfundsaktø-
rer (bl.a. 50 udvalgte organisationer på lo-
kalt/landsbyniveau, 700 selvhjælpsgrupper og in-
dividuelle borgere), 200 NGOer og 3 NGO-
netværk på distrikts- og delstatsniveau samt de lo-
kale politiske institutioner (især svarende til kom-
munalråd, amts- og regionsråd) som civilsam-
fundsaktørerne søger at påvirke, men også samar-
bejder med.  Hovedaktiviteterne består i bevidstgø-
relse og træning af civilsamfundet med hensyn til 
rettigheder og muligheder for fremme af lokalt 
demokrati og fattigdomsreduktion samt fortaler-
virksomhed rettet mod andre centrale aktører på 
delstatsniveau.  
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I hht målsætningerne er 6 samarbejdsgrundlag 
blevet etableret på regerings plan og i civilsam-
fundsorganisationer, 3 i Burbhum, 1 i nord Di-
najpur, 1 i syd Dinajpur og 1 i Jalpaiguri. Sam-
arbejdet blev etableret mellem 2 civilsamfunds-
organisationer og regeringen mhp kampagner 
for rettigheden til oplysning og job muligheder, 
hvilket igen blev støttet af kulturelle aktiviteter 
udført af lokale CSO'er. Panchayat bladet  bliver 
fortsat trykt hver måned med stigende antal 
abonnenter. Panchayat hjælpelinien fungerer og-
så med 3 opringninger per dag. 5 Panchayat and 
Development Information Service centre blev 
oprettet, med 16 filialer i vigtige landsbyer Her-
fra blev flere IUK produkter efterspurgt, lavet 
og uddelt.  
 

LKP har deltaget  i mange udstillinger på del-
statsniveau hvor et  stort antal  IUK produkter 
blev anvendt og uddelt.. En samarbejdsaftale 
blev gennemført med delstatsregeringen om-
kring SHG'er og uddannelsesnetværk.   To forta-
lervirksomhedsmaterialer blev lavet og anvendt 
i netværksworkshop med deltagelse fra flere for-
skellige stater og internationale organisationer 
som UNDP. LKP blev involveret i en kerne-
gruppe for valgte kvinder i Panchayat. Muslim 
kvindernes status blev undersøgt af LKP i 4 di-
strikter i Vestbengalen. Kapacitetsopbygnings-
workshop blev afholdt af Sujit Sinha fra organi-
sationen Swanirvar.  Da projektet  kun er 4 må-
neder gammel er der ikke mange flere resultater. 
 
Fødevaresikkerhed fase 3: 

Målsætningen for projektet er at 30.000 kvinder 
er organiseret i 3.000 SHG'er samt at disse er 
involveret i privat/offentlige partnerskaber på 
land, vand, husdyr baserede bedrifter ved at in-
volvere 44 Gram Panchayater, minimum 300 
GUS'er i min 35 GP'er fordelt ovre 4 forskellige 
distrikter som Birbhum, Malda, Jalpaiguri og 
Purulia. I samarbejde med GUS'er opbygger 

SHG'er et samarbejde med GP'er, som LKP skal 
støtte med sin kapacitet . Hidtidige resultater er at 
man har trænet 44 GP'er og har indgået en samar-
bejdsaftale med 30 GP'er, godt 2.500 SHG'er er 
organiseret og godt 300 GUS involveret med dis-
se SHG'er i fødevaresikkerhedsprogrammet. Pro-
jektet har varet i 4 måneder i dette år, hvorfor re-
sten af resultater ikke opnået endnu.  
 

Første skridt mod frafald af skoleele-

ver: 
I gennemsnit er der ca. 80% frafald (= drop outs) 
af elever i skolen inden de når 10. klasse i Vest-
bengalen. I landdistrikterne er det over 90%. Den 
største part falder fra omkring 7-8 klasse, hvoref-
ter omkostninger stiger markant. Dette virker som 
hindring for enhver form for lokal udvikling. Ho-
vedårsagerne er manglende uddannelsestradition i 
hjemmet, fattigdom og den meget dårlige under-
visning i skolerne med ca. 100 elever pr. lærer, 
som også er meget dårlig uddannet. Gennem de 
sidste 7 års indsats omkring kapacitetsopbygning 
er der kommet øget interesse for uddannelse af 
børnene. Mht det økonomiske oprettede vi et for-
sikringssystem som består i at man opsparer ca. 2 
kr. pr. måned pr barn, hvoraf er 65% fra partner 
og 35% fra eleven det første år, det næste år bli-
ver 55% - 45%, så 40-60%, så 27-73%, så 13-
87% og i 6. år 0-100%. Dette vil give en tilstræk-
kelig sum til at eleven kan klare udgifterne til et 
års uddannelse for 9-10 klasse. Man laver en kon-
trakt med forældrene som for at kunne udnytte 
ordningen forpligter sig til at fuldføre opspa-
ringsprogrammet. De opsparede beløb ligger hos 
partneren og det opsparede beløb bruges direkte 
til uddannelse af eleven. Hvis man ønsker at stop-
pe opsparingen undervejs, får man sin del af det 
opsparede beløb tilbage. Det er en nylig opstartet 
ordning med 450 elever, der er stor interesse fra 
mange flere. Hvis det bliver en succes så vil man 
søge at koble den enten med lokal regeringen 
eller nogle andre donor organisationer. 
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Netværk i Danmark 
 
Det allerede etablerede samarbejde med andre 
danske NGO’er er fortsat med udvidede aktivite-
ter som beskrevet i det følgende. 
 
Seniorer Uden Grænser (SUG)  

Gennem nogle kontakter fik IGF etableret et sam-
arbejde med SUG, som har over 250 medlemmer 
som er højtuddannede indenfor forskellige fagom-
råder. Lederen af afdelingen på Fyn hedder Ejgil 
Aagaard. SUG udfører ikke så mange projekter 
selv men den yder støtte til andre med sine kapaci-
tetsstærke folk. For at se IGFs arbejde rejste Ejgil 
til Sunderbans sammen med filmproducenten 
Hans Wessing og hans kone Tashi for 2½ uger og 
var meget begejstret for at se arbejdet hos partne-
ren og var fast besluttet på at yde støtte IGF med 
direkte samarbejde.  
   
Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling 

(UBU) 
Samarbejdet med UBU fortsætter dels gennem det 
nuværende Arsenik projekt, dels gennem indsen-
delse af en ny ansøgning som involverer bl.a. for-
bedrede sanitetsforhold. Desværre må håbet om 
udbygget samarbejde med DTU med involvering 
af flere afdelinger, studerende mv. gennem UBU 
opgives pga den ændrede politik, hvor dette ned-
prioriteres. Til opmuntring kan det fortælles at de 
danske studerende fra DTU fortsat er involveret 
aktivt med projekter i Indien. En af de tidligere 
studerende( Kathrine) er nu projektleder for 
hjemmeindustriprojektet for IGF. Man overvejer 
at lave et miljøprojekt med en af de andre stude-
rende som i mellemtiden er blevet kandidat inden-
for miljøteknologi.  
 

Fjerkrænetværket (FNV) og KVL og BAU.  

Fjerkrænetværket bevilgede penge til gennemfø-
relse af en Farmers Field School (FFS) trænings 
workshop for trænere hos partneren i Snderbans. 
Den blev afholdt i januar for 3 uger med ca. 60 
deltagere med deltagelse fra Danmark og Bangla-
desh. Med sin stærke pædagogiske tilgang blev 
workshoppen en enorm succes. Efterfølgende 
anvendte JGVK træning af brugerne med FFS mht 
husdyrhold i 8 landsbyer med ?? session pr uge 
over 3 måneder, hvor brugerne lærte så meget at 
det gav sig udslag i øget produktion. Der er planer 
om fortsættelse i fremtiden.   
 

Revisionsfirma Deloitte: 

IGF's samarbejde med  det tidligere revisionsfirma 
Olsen og Dalgaard og nu Deloitte i Svendborg 

fortsætter. Pga flere års samarbejde med bestemte 
medarbejdere er arbejdet blevet lidt lettere og vi 
håber at firmaet vil finde det formålstjenligt at støt-
te en frivillig organisation som IGF.  
 
Nordea 

Samarbejdet med Nordea har fungeret meget til-
fredsstillende gennem de sidste 5 år. I år har Nor-
dea støttet stormramte beboere i Sunderbans med 
500 kr. Udover to ansatte som medlemmer har 
Nordea sluttet sig til IGFs støttekreds. 
 

Fortalervirksomhed i Danmark: 

Biswajit kom til Danmark inviteret af Tematisk 
Forum for at fortælle om partnerens arbejde i Indi-
en, hvor han blandt andet fortalte lidt om deres 
aktiviteter, herunder om bæredygtighed som starter 
med serviceydelse, som kræver kapacitetsudvikling 
og fortalervirksomhed. Efterfølgende mødte han 
medlemmer af UBU, IGF, som viste ham lidt af 

landet. Så besøgte han Mette Vaarst ved Faulum, 
hvor han mødtes med forskellige forskere og talte 
om at lave et projekt vedr. økologisk landbrug. Vi 
hilste også på en videnskabsmand fra Indien, som 
er kommet for at lave P.hD vedr forholdene om-
kring økologisk landbrug i 3. verden. Som stude-
rende besøgte IGF medlem Jonna Hjorth JGVK for 
flere år siden. Nu som uddannet dyrlæge i Nordjyl-
land viste hun Biswajit husdyrhold i Danmark og 
Biswajit var forbavset over at se hvordan en dyrlæ-
ge i Danmark servicere så mange køer på en dag og 
har et mobil apotek med sig.    
 
Organisatorisk Styrkelse af IGF:  
Til trods for bedre styring fungerer IGF stadig ikke 
som vi ønsker hovedsagelig pga. mangel på folk. 
Heldigvis har Bente fået bedre styr på medlemmer-
ne og tallet stiger. Ulla og Ganesh er ved at få styr 
på alle regnskaberne og det går vældig godt i Indien 
ifm projekterne. Der arbejdes for at organisere pro-
jektansøgningerne, styring af bevilgede projekter 
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og støtte partnerne gennem mere effektiv 
monitorering og kapacitetsopbygning. I Danmark 
ved at koble medlemmerne mere sammen gennem 
bedre informations- og erfaringsudveksling blandt 
de aktive.  

 

Civilsamfundet i Indien: 
De lokale myndigheder har fortsat stor afstand til 
befolkningen dels pga manglende interesse (som 
stammer fra kolonitiden dels pga manglende ka-
pacitet. Det er meget svært at få det nuværende 
styre til at opgive egne interesser gennem korrup-
tion og nepotisme. Den kender ikke noget andet 
og opgiver den ikke frivilligt. Der skrives meget i 
aviserne med påpegning af problemerne, men ikke 
noget om en specifik løsning. IGF arbejder mål-
rettet på at finde en løsningsmodel som kan funge-
re. Modellen er dannelsen af et stærkt civilsam-
fund som skal sikre en god regerings-førelse for 
landets udvikling. Betydningen af et stærkt civil-
samfund er ved at gå op for flere og flere som 
deltager i JGVK aktiviteterne i Indien. Dette ud-
gør fundamentet for landets udvikling og trivsel, 
som man ser i de vestlige lande. Indtil nu har man 
ca. 7000 kvinder organiseret i ca. 700 SHG'er og 
60 landsbykomiteer, som sammen med disses 
familiemedlemmer efterhånden udgør et potentia-
le som kan være nt effektiv faktor over for myn-
digheder. Man har opbygget et godt samarbejd-
grundlag med regeringen uden at have solgt sig 
selv; virkningen begynder man så småt at se be-
gyndelsen af nu. Der vil gå mange år før man kan 
forvente en tilstand der ligner det vestlige, så stort 
et samfund med så store variationer der nåede 
denne tilstand gennem så mange års historiske på-
virkning kan ikke ændres på få år. Omkring de 
hidtidigt opnåede resultater spillede støtten fra 
Danida og PR en vigtig rolle. Nogle af disse 
aspekter forsøges synliggjort gennem publicerede 
materialer som nyhedsbrev, årsberetning, rappor-
ter, foredrager etc.  

Netværk i Indien: 
Netværksarbejde er ikke så let i Indien pga organisa-
tionernes svage kapacitet. Da gensidig tillid er alt 
afgørende for et lands udvikling arbejder IGF og 
deres partnere målrettet på at indføre og etablere dette 
via SHG'er, landsbykommitteer, netværk blandt orga-
nisationer mm. Her stemmer Danidas strategi for et 
stærkt civilsamfundsstrategi overens med IGFs. Udfra 
en civilsamfundsstrategi går udviklingen den rette vej 
med øget antal brugere, netværksorganisationer, øget 
krav til partneren og med øgede kapacitet vil disse 
kunne påtage sig øget ansvar som er ønskeligt. Et 
vigtigt element i det lokale netværk består af regerin-
gen, regeringsledere og -afdelinger, som er ved at 
overføre flere opgaver til JGVK.  
 

Fremtidige Aktiviteter: 

Man igangsatte aktiviteterne i Sunderbans med at 
styrke civilsamfundet gennem organisering af 
kvinderne i SHG’er, VC'er, efterfølgende øgedes 
produktionen til næringsforsyning og indtægt gen-
nem husdyrhold, skoleprojekter o.l. Baseret på en 
igangsat udviklingsproces er der kommet flere em-
ner som sundhed, uddannelse, sociale forhold, 
landbrug, fiskeri, andre indtægtskilder mm, som er 
nødvendigt for en bæredygtig udvikling.  
 

Pga store problemer mht kapacitet, økonomi og 
ikke mindst miljø, er der behov for målrettet ind-
sats. I de kommende år vil man øge indsatsen om-
kring kapacitetsopbygning for unge og voksne, 
udvikling af miljørigtige løsninger inden for oven-
nævnte områder og integrere de opnåede resultater 
mere og overdrage aktiviteterne til brugerne, deres 
sammenslutninger og netværket. Den nuværende 
udvikling med stigende energi- og madpriser gør 
ikke arbejdete lettere. Der er behov for mere sam-
arbejde med videns centre i Danmark og udenfor 
samt andre organisationer som beskæftiger sig med 
lignende aktiviteter gennem erfarings udveksling. 
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