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ADDA har fået ny hjemmeside!
ADDA har i længere tid trængt til en ny hjemmeside, og det er med stor glæde, at
vi hermed kan præsentere den for dig! Gå ind på www.adda.dk og se den fine
opsætning! Vi håber du kan lide den. Se video, læs nyheder, og under projekterne
kan du nu se et kort, der viser, hvor ADDAs projekter finder sted.
Siden er endnu kun udgivet på dansk, men den engelske version udkommer
meget snart.

- The english version will be published very soon! -

Legal Assistance to Contract Farming – nyt projekt godkendt i
Vietnam:
ADDA har fået godkendt et nyt projekt i Vietnam med
danske CISU som donor. Projektet – ”Legal Assistance to
Contract Farming” – har til formål at opnå forbedrede
kontrakter for fattige bønder, der arbejder indenfor
kontraktlandbrug. Alle interessenter, der er involveret i
kontraktlandbrug, skal styrkes i deres kundskab
vedrørende juridiske aspekter indenfor kontraktlandbrug.
Målgruppen er de etniske minoriteter i det nordlige
Vietnam. Ultimo 2017 vil fattige bønder i udvalgte
distrikter have adgang til juridiske rådgivninger i
forbindelse med kontraktlandbrug. Der skal ligeledes være
adgang til myndigheder, der forvalter uenigheder og konflikter mellem bønderne og de
agroindustrielle virksomheder. Bønder og virksomheder skal indgå fair aftaler, og
sidstnævnte skal have øget forståelse for virksomheders samfundsansvar (CSR) og
vigtigheden af retfærdige kontrakter.
Portefølje er knap 5. mill DDK, og løber i tre år, med opstart 1. juli 2015. Arafa Khatib er
projektkoordinator.

Morgenevent d. 11. september.
I ADDA var vi med til at dele Verdens Bedste Nyheder-avisen ud på Nørrebros
Runddel i København og i Rønde på Djursland.

Sarah og Marianne

Tove og Bodil

Vi var stået tidligt op sammen med over 1500 andre frivillige, som deltog fra
organisationer, NGO´er, skoler og andre, der arbejder med udviklingsarbejde
globalt. Kampagnen gik ud på at fortælle de gode nyheder om at udviklingsarbejde
nytter! - Levealderen er steget i langt de fleste lande - Den globale middelklasse
er næsten tredoblet - 96% af verdens børn starter nu i skole - m.fl.
Det var dejligt at opleve mange interesserede mennesker, som blev glade for at
modtage ´gode nyheder´ i morgenstundens travlhed.
I ADDA er vi stolte af at kunne være en del af ´Verdens Bedste Nyheder´, fordi
projekterne i høj grad er med til at hæve levestandarden for tusindvis af
mennesker. Se vores nye hjemmeside: www.adda.dk og læs de ´gode nyheder´ i
medlemsbladet ´News and Views´ her.

Følg ADDA på Facebook her!
Fortæl dine venner, at de kan tilmelde sig ADDAs nyhedsbrev på
www.adda.dk

Bliv medlem af ADDA på www.adda.dk
Tb. 16. september 2015
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