Økologisk landbrug i Vietnam
Af Helena Øhlenschläger Larsen
Som fundraiser hos ADDA har jeg været så heldig, at få muligheden for at besøge de
igangværende projekter i Vietnam og se, hvordan det står til.

Jeg besøgte to af de bondegrupper i Loung Son, et
landdistrikt i Hoa Binh provinsen i den nordvestlige
region i Vietnam, der er støttet af ADDA. De arbejder
med at producere økologiske grønsager bl.a. majs,
tomater, soyabønner og meget mere.
Der er hhv. 5 og 12 medlemmer i de besøgte
bondegrupper, og de arbejder sammen i et fællesskab, hvor de kan dele erfaringer, og de
sælger deres økologiske grønsager samlet med større forhandlingskraft. Grupperne har
oplevet en forøgelse af deres indkomst gennem fællesskabet, og de tjener nu omkring
2.000.000VD (ca. 600kr) om måneden på deres grønsagsproduktion.
Det er ikke kun en forbedret økonomi bondegrupperne oplever gennem økologisk
produktion, grupperne har også oplevet helbredsmæssige fordele. Efter de er skiftet til
økologisk landbrug, oplever de ikke længere træthed og hovedpine som følger efter
håndtering af pesticider og kunstgødning.
Grupperne lukker løbende nye medlemmer ind, da de er bevidste om, at det er det bedste for
udvikling af hele samfundet.
Den økocertificering der er brugt er PGS certificering (Participatory Guarantee System). Her
hjælper medlemmerne i grupperne hinanden med at leve op til de økologiske standarter, som
er godkendt af IFOAM (The International Federation of Organic Agriculture Movements).
Det kræver meget arbejde for den enkelte bonde at få sit landbrug PGS certificeret, men det
hårde arbejde er med til at skabe en følelse af ejerskab, og det styrker validiteten af

certificeringen, som også bygger på tillid, socialt netværk og viden, alle tre kvaliteter som
bondegrupperne besidder.
Gennem PGS kan en bonde få hele sit landbrug økocertificeret og dermed sælge alle sine
produkter som økologiske.
Selvom bondegrupperne er nået rigtig langt, og de oplever en forøgelse af både indkomst og
styrkelse af samfundet, så er der stadig meget de har brug for hjælp til, bl.a. bygning af brønde
og veje.
Ønsker du at støtte som fast medlem eller med engangsstøtte, se hvordan på adda.dk eller
kontakt adda@adda.dk

